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จิตอาสา การท าความดี และส านึกพลเมือง 1 
 
บทคัดย่อ 
ค าและกระแสเร่ืองจิตอาสา และการท าความดถีูกปลกุให้ลกุโชนอยา่งรวดเร็วในหมู่เยาวชน คนหนุ่มสาว จากเครือข่ายสื่อ
สังคมออนไลน์ ภัยพิบตัิทางธรรมชาติ และเหตุการณ์อ่ืนๆ ทางสังคมท่ีท าให้เกิดการรวมตวัและช่วยเหลือกันอยา่งรวดเร็ว 
รวมถึงการท่ีสถาบนัการศึกษาในทุกระดับ ในทุกภูมิภาค ก็ผลักดันเร่ืองนีอ้ยา่งจริงจัง เพราะตระหนักว่าบ้านเมืองและ
สังคมยามนี ้ต้องการบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากยิ่งขึน้ เหล่านีล้้วนแต่เป็นเหตุผลท่ีท าให้เร่ืองจิตอาสา
กลายเป็นกระแสฟีเวอร์ในขณะนี ้
 
แต่การวิเคราะห์เพื่อท าความเข้าใจเร่ืองจิตอาสาท่ีเป็นอยู่ในขณะนี ้ยังเป็นการวิเคราะห์ท่ีเพียงแต่ชีใ้ห้เห็นถึง รูปแบบและ
การจัดกิจกรรมอาสาสมัคร กล่าวอย่างไม่ผิดนักวา่เป็นการวิเคราะห์ในระดับปรากฏการณ์ท่ีตาเห็น น่ันจึงท าให้มีการสรุป
ไว้อย่างรวบรัดวา่ จิตอาสาเป็นเร่ืองของการท าประโยชน์เพื่อสว่นรวม เพื่อสังคม และเป็นจิตส านึกพลเมือง  
 
ในบทความนีพ้ยายามวเิคราะห์ แยกแยะ และชีใ้ห้เห็นวา่ จิตอาสา และ จิตส านึกพลเมือง เป็นเร่ืองท่ีแตกต่างกันในระดับ
กรอบคิด (mental model) เพราะจิตอาสาแท้ท่ีจริงแล้วเป็นการท างานเพื่อตอบประโยชน์ตวัเองเป็นหลกั และการจะ
พัฒนาให้จิตอาสาเติบโตเป็นจิตส านึกพลเมืองได้นัน้ จ าเป็นต้องเช่ือมโยงให้อาสาสมัคร เห็นความสัมพันธ์ระหวา่งสว่นตวั
อาสาสมัครกับส่วนรวม และตระหนักวา่สาธารณะ หรือ ส่วนรวม (หรือ คนอ่ืน) ส าคัญกวา่สว่นตัว อีกทัง้เม่ือสว่นรวมได้
ประโยชน์ สว่นตัวจึงจะได้ประโยชน์ตามมา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1 วีรบูรณ์ วิสารทสกลุ ภาควิชาการพฒันาชุมชน คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 



 

2 

 

เกร่ินน า 
 
คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า กระแสเร่ืองของจิตอาสาก่อก าเนิดขึน้อย่างจริงจังหลังคลื่นสึนามิซัดเข้าหาแผ่นดินภาคใต้เม่ือ 6 ปีท่ี
แล้ว แม้ว่าสึนามิได้สงบลงแล้ว แต่ทว่าคลื่นของอาสาสมัครกลับส่งผลสะเทือนให้เกิดการแผก่ระจายหัวใจอาสาออกไปใน
สังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนวยัหนุ่มสาวท่ีท างานในส านักงาน นักเรียนและนักศกึษา 
 
จากนัน้มา กองหน้าแห่งการช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผู้คนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติครัง้แล้วครัง้เลา่ ไม่วา่
จะเป็นน า้ท่วมภาคใต้ น า้ท่วมโคราช ก็คือ เหล่า อาสาสมัครทัง้สิน้ และเอาเข้าจริง นอกจากพวกนีจ้ะเข้าถึงพืน้ท่ีก่อนแล้ว 
เขายังมักเป็นกองหลงัท่ีออกจากพืน้ท่ีหลังหน่วยงานใดๆ อีกด้วย 
 
ยิ่งเม่ือหัวใจของการช่วยเหลือถูกผนวกเข้าสู่โลกของเทคโนโลยี การรวมตวันัดหมายของอาสาสมัครจึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
เพราะหลังคืนท่ีเพลิงแห่งความขัดแย้งได้เผาผลาญอาคารและย่านการค้าในกรุงเทพ วันรุ่งขึน้ อาสาสมัครท่ีนัดหมาย
รวมตวัผ่านสื่อออนไลน์หลากหลายประเภท ก็ออกมาพบกันท่ีสี่แยกราชประสงค์ พร้อมด้วย ไม้กวาด ถังน า้ ถังขยะ ..และ
ต่างก็ลงมือ ลงแรง ท าความสะอาดพืน้ท่ีอยา่งพร้อมเพรียง 
 
บางคนถึงกับกลา่วว่า ยุคสมัยของพลเมืองผู้ รับผิดชอบต่อสังคมได้เกิดขึน้แล้ว 
 
น่ียังไม่นับรวม การส่งเสริมเร่ืองจิตอาสา – อาสาสมัครในมหาวิทยาลัย โรงเรียน เพื่อท่ีจะปลูกฝังให้นักศึกษา นักเรียนมี
ความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ต่อสังคม 
 
รวมถึง รายการอาสาสมัคร ในช่องโทรทัศน์ตา่งๆ ท่ีจะเห็น นักเรียน นักศกึษา ออกมาท ากิจกรรมเพื่อชุมชน เพื่อสังคม
อย่างต่อเน่ือง 
 
ไม่มีใครปฏิเสธวา่งานอาสาสมัคร เม่ือท าแล้ว คนท าหัวใจชุ่มช่ืนเป็นอย่างยิ่ง ภาคภูมิใจ และมันเป็นสิ่งท่ีพลเมืองควรลงมือ
ท าให้แก่สังคม คนท่ีพบเห็นได้แตส่รรเสริญวา่เป็นคนท่ีน า้ใจงดงาม เสยีสละ ......แต่ทัง้หมดนี ้จริงหรือไม่ว่าเป็นสิ่งเดียวกับ
ท่ีเรียกกันว่า ส านึกพลเมือง .....ท่ีผมกล่าวเช่นนี ้เพราะผมก าลังชวนให้คิด วิเคราะห์ ถกเถียงแลกเปลีย่น ต่อเร่ือง จิตอาสา 
อาสาสมัคร กับ ส านึกพลเมืองให้มากยิ่งขึน้  
 
เพราะผมเห็นว่า ล าพังการทุ่มเทท างานจิตอาสา หรืองานอาสาสมัคร แต่ตัวอาสาสมัครเองกลับไม่สามารถเช่ือมโยง
ประโยชน์ส่วนรวมท่ีเกิดขึน้ กับประโยชน์สว่นตนท่ีจะได้รับตามนัน้ ก็จะไม่สามารถพฒันาเป็นสายใยของการอยูร่่วม และ
บทบาทของสมาชิกคนหน่ึงท่ีพึงมีต่อส่วนรวมได้เช่นกัน   
 
ยิ่ง อาสาสมัครหลายๆ คน พยายามจะบอกคนอ่ืนๆ ว่า ตนเองไม่ได้ประโยชน์จากการท างานเพื่อส่วนรวม ทุกอยา่งท่ีท า
เป็นเร่ืองของ “หัวใจล้วน ”ๆ “เป็นการท าความด”ี “เป็นการช่วยเหลือคนอ่ืน” ซ่ึงสอดคล้องกับการท่ีพวกเราได้รับการปลกูฝัง



 

3 

 

เร่ืองการท าบุญ ท าทาน การช่วยเหลือคนอ่ืน การให้ การเอือ้เฟื้อเผื่อแผ่ แบง่ปัน โดยไม่ต้องมีค่าตอบแทน ไม่ต้องมี
ผลประโยชน์ตอบกลับทัง้สิน้ ...ค าสอนเหล่านี ้ท าให้ การได้รับประโยชน์สว่นตน (ภายหลังจากการท าเพื่อสว่นรวม) 
กลายเป็นเร่ืองต้องห้ามเลยทีเดยีว..ไม่เช่ือก็ลองสังเกตตัวเองก็ได้ครับ ว่าเวลาเราเห็นใครท าดีในท่ีสาธารณะ เช่น การ
ช่วยเหลือคนแก่ข้ามถนน การลกุให้ผู้หญิงน่ังบนรถโดยสารสาธารณะ เราเคยคิดไหมว่า คนนัน้ท าดีเพื่อเอาหน้า ท าดเีพื่อ
ตัวเอง ในเหตุผลเดียวกัน ถ้าเป็นเราก าลังต้องเป็นคนดีในสถานการณ์ข้างต้น ผมว่า เราก็จะรู้สกึหวั่นไหวเช่นกันวา่ คนอ่ืน
จะหาวา่เราท าเพื่อเอาหน้า หรือเปลา่ 
 
หลายคนเช่ือว่า กิจการงานอาสาสมัครแบบท่ีท าอยู่จะยิ่งเบง่บานและเติบโตด ีบนเนือ้ดินของสังคมพุทธ ...แต่ส าหรับผม
แล้ว ผมกลับคิดวา่มันจะไม่เบง่บานพัฒนาไปสู่ส านึกสาธารณะของความเป็นพลเมืองอยา่งแน่นอน 
 
1. ส านึกสาธารณะ : ส่วนรวมมาก่อนส่วนตัว 
 
นาย ก. คนท่ีเขาท าบุญให้แก่ศาสนา หรือ การท าทาน การแจกของให้กับผู้ ด้อยโอกาส แบบนีถื้อว่าเป็นคนท่ีมีจิตส านึก
สาธารณะ ใช่ไหมครับ 
 
นาย ต. ตอบยากครับ เอาง่ายๆ ว่า ในทางศาสนา ไม่ว่าศาสนาใด การท าบุญ ท าทาน หลักก็คือ การให้ ให้เพื่อลดอัตตา
ของตัวเอง เพื่อลดความยึดม่ันถือม่ันในทรัพย์สมบตัสิ่วนตน ลดความเป็นตัวตนลง...ค าถามท่ีผมต้องถามกลับไป ก็คือ 
เม่ือท าบุญ ท าทานแล้ว เรารู้สึกว่า อัตตาเราน้อยลงหรือไม่  
 
ถ้าท าบุญ แล้วไม่ได้บุญ ท าทาน แล้วไม่ได้ช่ือได้เสยีงกลับมา เราหวั่นไหวไหม  
 
เท่าท่ีผมได้พูดคยุกับคนรอบข้างจ านวนหน่ึง ส่วนใหญ่ เห็นว่า เขาท าบุญ ท าทาน แล้วก็คาดหวังวา่ตวัเองจะได้ผลบุญ ได้
ช่ือ ได้เสียงกลับมา 
 
ไม่แน่ใจว่า หากใจเรายังเป็นแบบนี ้จิตเรายงัยึดอยูกั่บสิ่งท่ีเราจะต้องได้ เราจะเรียก คนท่ีท าบุญ ท าทาน แล้วจิตยังหวงัจะ
ได้อะไรกลับมา มีจิตส านึกสาธารณะได้หรือไม่ ...คุณอาจลองช่วยพิจารณาดคูรับ 
 
นาย ก. ฟังคณุพูดแล้ว ก็จริงครับ..ตอบแบบฟันธงยาก 
 
นาย ต. คณุลอง ดู ตัวอยา่งจริงๆ อันนี ้ก็ได้ครับ 
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   รูป มหาเจดีย์บูชา        รูปพระดูแลผู้ติดเชือ้เอดส์ 
 
 

2 รูปนี ้คุณคิดวา่ คนไทยจะยินดีบริจาคเงิน ไปท่ีไหนมากกว่ากัน  แน่นอนครับ คนไทยเน้นท าบุญหรือบริจาคเพื่อ
ร่วมสร้างมหาเจดยี์บูชา มากกวา่ การให้เงินสนับสนุนแก่กิจกรรมการดูแลรักษาผู้ติดเชือ้เอดส์ ..ทัง้ๆ ท่ี 2 กรณีนีมี้พระเข้า
มาเก่ียวข้องทัง้คู่...ท าไมละครับ ถ้าไม่ใช่ เป็นเพราะเราคิดวา่เราจะได้ มหาบุญ จากการร่วมสร้าง มหาเจดยี์บูชา คุณวา่
จริงไหมครับ ว่าฐานคิดของเรายังเป็นแบบนัน้ ฐานคิดเรา ยังเอาเราเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอวา่เราจะได้อะไรจาก “ให้”  
 
นาย ก.  ถ้าถามผม ผมก็คงร่วมท าบุญไปกับการสร้างมหาเจดยี์บูชา อย่างไม่ต้องสงสยั เพราะผมคิดวา่ผมจะได้บุญ
มากๆๆๆ  
 
นาย ต. แต่ ประเด็นผมไม่ใช่อยู่ท่ีวา่ การท าบุญ ไม่ดี เพราะท าให้เห็นแก่ตัวนะครับ แต่ผมอยากชีว้่า พวกเราส่วนใหญ่ 
รวมทัง้ผมด้วย เข้าใจเร่ืองการท าบุญและผลของการท าบุญ แบบไม่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสตร์มาโดยตลอดครับ หากวา่
กันตามหลักพุทธศาสตร์ ก็บอกไว้ว่า การท าบุญ การท าทาน (ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการท าบุญ) ท าแล้ว ท าให้จิตใจได้
ยกระดับขึน้ เพื่อก าจัดความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ได้ออกไปจากใจ 
 
ไม่มีการกลา่วถึงผลของบุญท่ีจะท าให้เราได้เกิดในภพภูมิท่ีดีขึน้ หรือช่วยลดบาปกรรมท่ีได้ท ามา แต่อยา่งไร ชาวไทย
ต่างหากท่ีตีความเร่ืองนีเ้ฉออกไป….ไม่เช่ือคุณลอง ค้นจาก google.co.th ก็ได้นะครับ ว่า การท าบุญหมายถึงอะไร 
 
นาย ต. นอกจาก รูปข้างต้น ผมยังมีตวัอย่างอ่ืนๆ ให้เราลองคิดดูด้วยนะครับ ลองตอบตัวเองอย่างซ่ือสัตย์นะครับวา่ใน
สถานการณ์แต่ละข้อ เราเลือกท า ข้อ ก หรือ ข. และเลือกท าด้วยเหตุผลใด 
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เราสวมหมวกกันน๊อค เพราะ 
ก. เวลาเกิดอุบตัิเหตุ เราจะได้ไม่บาดเจ็บท่ีศีรษะ สมองของเรา จะได้ไม่กระทบกระเทือน 
ข. เพราะมันเป็นอุบตัิเหตุท่ีเราป้องกันได้ การท่ีเราไม่บาดเจ็บ เราก็จะไม่ไปแยกทรัพยากรในโรงพยาบาลท่ีต้องรองรับ
อุบตัิเหตุท่ีไม่สามารถป้องกันได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เราใช้ผ้าปิดจมูก 
ก. ท่ีเราใสผ้่าปิดจมูก เพราะเรากลัววา่ เราจะติดโรค จากคนอ่ืน 
ข.  ท่ีใส่ผ้าปิดจมูก เพราะเรากลัวว่า คนอ่ืนจะติดโรคจากเรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
เราช่วยเก็บขวดพลาสตกิ เก็บขวดแก้วเก็บกระดาษ 
ก. เราเก็บขวดพลาสตกิ ขวดแก้วและกระดาษ เพราะว่า เอาไปขายได้ เราได้เงิน 
ข. เราเก็บขวดพลาสตกิ หรือ ขยะ เพราะว่า จะท าให้ คนเก็บขยะกลับบ้านไปหาลูกหาเมีย ได้เร็วขึน้ 

 

 

 



 

6 

 

ถ้าเราตอบ เป็นข้อ ก. ทัง้ 3 ข้อ ผมก็อยากชีใ้ห้เห็นวา่ โดยจะรู้ตวัหรือไม่ก็ตาม และไม่ใช่เร่ืองผิดหรือถูก นะครับ เรายังให้
ความส าคญักับการเอาตวัเองเป็นศูนยก์ลาง  
 
เราให้หรือเราท า เพราะวา่เราจะได้ ไม่ใช่เพราะคนอ่ืนหรือสังคมจะได้ประโยชน์จากการกระท าของเรา 
ส าคญักว่านัน้ คือ เราไม่ได้ตระหนักอย่างมีสติรับรู้ว่า เราจะได้ประโยชน์ ก็เพราะสว่นรวมหรือคนอ่ืนๆ ได้ประโยชน์ เราจะ
อยู่ได้ ก็เพราะส่วนรวมอยู่ได้ก่อน ทัง้นีก็้เพราะเราเป็นสว่นหน่ึงของสว่นรวม ของสาธารณะ  
 
นาย ก. ผมฟังดูเหมือนวา่ เราก าลังพูดเร่ือง ส่วนตวั กับ ส่วนรวมหรือคนอ่ืนๆ ใช่ไหมครับ 
 
นาย ต. ใช่เลยครับ เร่ือง จิตส านึกสาธารณะในแบบของผม เป็นเร่ืองการจัดการความสัมพันธ์ให้สมดุลระหวา่งเร่ือง
ส่วนตวักับสว่นรวม  
 
นาย ก. คุณพดูแปลกๆ ...ถ้าเราพูดถึงเร่ืองส่วนตัว หรือประโยชน์สว่นตวั แล้วจะเป็นเร่ือง จิตส านึกสาธาณะได้อย่างไร ผม
เคยได้ยินวา่ ถ้าเราท างานอาสาสมัครเพื่อคนอ่ืน เพื่อสว่นร่วม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เราต้องไม่พูดเร่ืองประโยชน์สว่นตัว 
ยิ่งเป็นเร่ืองสว่นตวั ท่ีเป็นเงินค่าตอบแทนแล้วยิ่งไม่ได้เลย มันเป็นเร่ืองของการเสียสละ 
 
นาย ต.  ก็จริงครับ แต่ท่ีผมพยายามจะอธิบาย คือ พยายามจะแยกแยะให้เห็นวิธีคดิเร่ืองประโยชน์ส่วนตวัในส านึก
สาธารณะว่ามันเป็นเร่ืองปกติ ยิ่งเป็นประโยชน์ส่วนตวัเร่ืองเงินๆ ทองๆ แล้วยิ่งแล้วใหญ่ กลายเป็นบาป ผิดมหันต์เลย
ทีเดียว ทัง้ๆ ท่ีประโยชน์สว่นตนนัน้ คือ แรงผลักดันส าคญัท่ีจะท าให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตัิการเพื่อสว่นรวมอย่าง
ต่อเน่ือง  
 
เพียงแตส่ิ่งส าคญั คือ ประโยชน์ส่วนตนนัน้ต้องมาหลังประโยชน์ส่วนรวมเสมอและโดยตระหนักวา่เราเป็นสว่นหน่ึงของ
ส่วนรวม เม่ือส่วนรวมได้ประโยชน์เราก็จะได้ประโยชน์สว่นตัวตามมา  
 
แต่สังคมบ้านเรานัน้ สอนกันให้เสียสละ อย่าท าดีเพื่อเอาหน้า อย่าเห็นแก่ตัว .....ไม่ชอบท่ีจะพูดถึงประโยชน์สว่นตัว ผมคิด
ว่า เราชอบท่ีจะเอาเร่ืองผลประโยชน์สว่นตวั แอบไว้หลังการท าบุญ ท าทาน การเป็นคนดีของสังคม การมีจิตใจ
เอือ้เฟื้อเผื่อแผ่  
 
หากไม่เช่นนัน้ ใครท าอะไรดีๆ หรือท าเพื่อสว่นรวม ก็จะถกูหาว่า ท าเพื่อเอาหน้า ท าเอาดีใสต่ัวไปเสียหมด ผมว่าด้วยเหตุนี ้
นะ ท่ีท าให้เรามักไม่ค่อยท าดีต่อคนอ่ืนในท่ีสาธารณะ  
 
นาย ก.  อือ ผมเคยมีประสบการณ์ตรง ไม่แน่ใจว่าจะคล้ายกับท่ีท่านว่ามาไหม....กรณีของผม คือ ถ้าผมต้องการจะท า
อะไรเพื่อคนอ่ืน หรือท าแล้วคิดว่าจะมีส่วนท าให้ส่วนรวมดีขึน้ในท่ีท่ีมีคนอยูเ่ยอะๆ ผมขาดความม่ันใจ ไม่กล้า  
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นาย ต. เช่นอะไรบ้างครับ  
 
นาย ก.  เช่น การท่ีผมจะลุกให้คนแก่ หรือ ผู้หญิงน่ัง ไม่ว่าจะบนรถเมล์ หรือรถไฟฟ้า ผมกลวัวา่คนอ่ืนจะหันมามองผม 
แล้วสง่สายตามาว่าว่าผมท าเพื่อเอาหน้า หรือกรณีอยู่บนเรือ ถ้าผมเห็นคน ทิง้ก้นบุหร่ีลงน า้ต่อหน้า ใจผมอยากจะเตือน
เขา แต่ผมก็ไม่กล้าพูดอะไรกับเขา หรือ ในสวนสาธารณะ เห็นคนทิง้ขยะไม่ลงถังรับ หรือ เห็นคนสูบบุหร่ีในท่ีห้ามสูบ หรือ 
เห็นคนท าผดิอ่ืนๆ ผมก็จะเฉยๆ ไม่กล้าส่งเสยีงร้องออกมา…ผมคิดวา่คนอ่ืนๆ ท่ีเห็นเหตกุารณ์เดียวกับผม สว่นใหญ่ก็คง
คิดไม่ต่างจากผมแน่ๆ เพราะผมไม่เห็นมีใครส่งเสยีงวา่กล่าวอะไร 
 
นาย ต. ท่ีไม่กล้า ในขณะนัน้ ใจคุณคิดอะไรครับ 
 
นาย ก. ใจผมมันกลวัครับ กลวัวา่คนอ่ืนๆ ท่ียืนอยู่ข้างๆ ผม จะหันมารุมมองผม แล้วคิดว่าท่ีผมท าดีแบบนัน้ มันเป็นการ
ท าเพื่อเอาหน้า ท าเพื่อให้ได้หน้าสิครับ  
 
นาย ต. ผมว่าน่ันแหละปัญหาเลยละครับ เราก าลังเพื่อท าให้สว่นรวมดีขึน้ และเร่ืองเหลา่นัน้ก็เป็นประเด็นสาธารณะ เป็น
ประเด็นเร่ืองบ้านเร่ืองเมืองโดยแท้ แต่เม่ือท าในท่ีสาธารณะ เรากลับคดิวา่เป็นเร่ืองอาย ไม่กล้า กลวัวา่คนอ่ืนจะหาว่าเรา 
ท าเอาหน้า อยากเป็นฮีโร่ อยากเด่น อยากดัง  
 
แต่การท าดีอย่างการใส่บาตรกับพระสงฆ์ในท่ีสาธารณะ หรือ การให้ บริจาคสิง่ของ เงินทอง ก าลังกาย ซ่ึงดูเหมือนจะ
เช่ือมโยงกับสาธารณะหรือบ้านเมืองส่วนรวมได้ค่อนข้างยาก กลายเป็นเร่ืองท่ีเราท าได้อยา่งสบายใจ ไม่กลัวใครจะมาว่า
อะไร น่ันเป็นเพราะเราก าลังท าบุญ หรือท าความดี เราเอาบุญและความดีมาบงัเอาไว้  
 
แต่การไปว่าคนท่ีสูบบุหร่ีในท่ีห้ามสูบ..ท าไปก็ไม่เห็นจะได้บุญ หรือไม่เห็นเป็นการท าความดีอะไร  ดังนัน้เม่ือท าไป บุญก็
ไม่ได้ หรือ ความดีก็ไม่ปรากฏ เม่ือไม่มีบุญหรือความดีมาบงั ก็เห็นชัดๆ วา่ ท่ีคุณท าก็เพราะอยากดงัน่ันเอง 
 
อันนีง้ัยครับผมเลยสรุปวา่ ประโยชน์ส่วนตนทัง้หลายเม่ือเอาแอบไว้หลังการท าเพื่อบุญกุศล เพื่อความดีงาม ความเสียสละ 
ก็เป็นเร่ืองท่ีเราท าได้อย่างต่อเน่ือง  แต่ในเวลาเดียวกันการท าเช่นนี.้.ก็ท าให้เนือ้หาของจิตส านึกสาธารณะท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรงกับความเป็นไปของบ้านเมอืง ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองของศาสนา ไม่ใช่เร่ืองของความดี ไม่ปรากฏหรือแสดง
ตัวตนออกมาอย่างชัดเจน   
 
 
2. จิตส านึกสาธารณะ กับ จิตอาสา เหมอืนหรือต่างกันอย่างไร 

 
นาย ก. ก่อนท่ีคุณจะเลา่เพิ่มเติม ผมขอถามอีกข้อก่อนจะลืมครับ  แล้วจิตอาสา เหมือนหรือต่างอยา่งไร กับ จิตส านึก
สาธารณะ ครับ 
 



 

8 

 

นาย ต. เป็นค าถามท่ีดีนะครับ ผมก็ได้ยินค าถามในท านองนีบ้อ่ยๆ และค าตอบท่ีได้ยิน ก็คือ มันเหมือนๆ กัน แต่ส าหรับ
ผมแล้ว ผมมองวา่ จิตอาสา กับ จิตส านึกสาธารณะ นัน้แตกตา่งกันแน่นอน  แม้ว่ามันจะมีอะไรหลายๆ อย่างเหมือนกัน 
เช่น มันเป็นการแสดงอาการของการท างานเพื่อสว่นรวม การท าประโยชน์เพื่อคนอ่ืน การแสดงความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม น่ันเป็นปรากฏการณ์ท่ีเรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซ่ึงมันก็คล้ายๆ กับการมีจิตส านึกสาธารณะจริงๆ ไม่มีใครเถียง 
 
แต่สิ่งท่ีผมเห็นว่าต่าง คือ ในระดับวิธคีิด ซ่ึงเรามองไม่เห็น น่ันหมายความว่า อาสาสมัคร อาจมีจิตส านึกสาธารณะ หรือมี
แต่ส านึกแห่งประโยชน์สว่นตวัเท่านัน้ก็ได้  ทัง้นี ้เน่ืองจากจิตอาสาเป็นเร่ืองของการท่ีผู้ลงมือกระท ามีสิทธิเลือกท่ีจะท า
หรือไม่ท าได้อยา่งอิสระ ข้อเสียของจิตอาสาในท านองนี ้ก็คือ อาจจะขาดความรับผิดชอบในสิ่งท่ีท า เน่ืองจากไม่ใช่หน้าท่ี 
และไม่จ าเป็นต้องท าอย่างต่อเน่ือง 
 
 
เราอาจพิจารณาภาพภูเขาน า้แข็งนีเ้พิ่มเติมนะครับ  

 
 
 
ในระดับปรากฏการณ์ เราเห็นยอดภูเขาท่ีโผลพ้่นน า้ เพียงส่วนน้อย..(แต่คนมักตื่นเต้น).....ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า กิจกรรม
เหล่านี ้คือ กิจกรรมท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม แก่คนอ่ืน เป็นกิจกรรมของอาสาสมัคร เป็นการท างานท่ีแสดงให้เห็น
ว่าเห็นว่าประโยชน์ส่วนรวมส าคญักวา่สว่นตัว 

กิจกรรมเพื่อส่วนรวม / กิจกกรรมเพื่อผู้อื่น (เป็น
ปรากฏการณ์มองเห็นได้ชัด) 
 อาสาสมัครในงานต่างๆ  เช่น ช่วยเหลือในยามภัยพิบตัิ / 

ไปจัดกิจกรรมบ้านพกัคนชรา / ช่วยเหลือเด็กพิการ 
 กรรมการกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ในท้องถ่ิน ในองค์กรต่าง  ๆ

 การท าบุญ การให้ทาน  

ฐานคิด (อยู่ใต้ทะเล มองไม่เห็น คนไม่สนใจ แต่ส าคัญ
เพราะเป็นฐานทีมั่นของกิจกรรมเพื่อส่วนรวม)  
 ท่ีท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม เพราะคิดและเข้าใจวา่

ส่วนรวมส าคญักว่าส่วนตวั เม่ือส่วนรวมได้ประโยชน์ 
ตัวเองก็จะได้ประโยชน์นัน้ๆ ตามมา 

 ท่ีท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม เพราะคิดและเข้าใจวา่ 
ส่วนรวมส าคญั แต่ไม่เข้าใจ ไม่สามารถเช่ือมโยง
ประโยชน์ส่วนตวักับส่วนรวมได้ ฉันก็เป็นอาสาสมัคร
ของฉันดีอยู่แล้ว ว่างเม่ือไรก็ไป 

 ท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม เพื่อตวัเองแน่นอน บุญกุศล 
ความดี ฉันต้องได้ 
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ในระดับวิธีคดิ อยู่ใต้ท้องทะเล  เป็นก้อนน า้แข็งขนาดมหึมาท่ีแข็งแรง เข้มแข็ง (แต่มองไม่เห็น คนเลยไม่ตื่นเต้น) มีฐานวิธี
คิดเป็นตัวค า้จุนให้ยอดภูเขา หรือ ปรากฏการณ์ต่างๆ ด ารงอยูไ่ด้นัน้ อาจจ าแนกเป็นแบบมีวิธีคดิเพื่อประโยชน์สว่นรวมมา
ก่อนประโยชน์ส่วนตัว กับ มีวิธีคดิเพื่อประโยชน์สว่นตวัในระยะสัน้  
 
นาย ก. แล้วเราจะรู้ได้อยา่งไรวา่ อาสาสมัคร คนไหนมีจิตส านึกสาธารณะ 
 
นาย ต. ก็ยากอยู่นะครับ....แต่ผมเช่ือแน่ๆว่า การท างานเพื่อสว่นรวมด้วยความเข้าใจ ด้วยความตระหนักรับรู้ว่าเร่ือง
ส่วนรวมมีความส าคญักว่าส่วนตวั ย่อมแตกตา่ง จากการท างานเพื่อส่วน เพราะใจอยากช่วย เพราะด้วยความสงสาร หรือ
ท าเพราะฉันจะได้บุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเเอง แน่ๆ   
 
ท่ีน่ีถ้าถามวา่จะรู้ได้อยา่งไร เราอาจลองสังเกตดก็ูได้ครับ  ยิ่งในระดับชุมชนท้องถ่ิน เราเห็นได้ง่ายๆ ว่าใครท่ีชอบอาสาท า
น่ันท าน่ีบอ่ยๆ ไปช่วยงานส่วนรวมของชุมชนเม่ือไรก็จะเจอแต่คนๆ นี ้งานของชุมชน งานส่วนรวมมาไม่ได้ขาด ความ
สม ่าเสมอแบบนีผ้มคิดน่าจะเป็นตัวชีง้า่ยๆ ได้อยู่นะครับ และจริงๆ แล้ว คนแบบนีมี้จ านวนไม่มากหรอกครับ...บางคนเรียก
พวกนีว้่า “คนหน้าเดิม” คือไปงานไหนก็ต้องเจอคนๆ นี ้ 
 
นาย ต. ข้างต้นคงพอเห็นภาพจิตส านึกสาธารณะไปบ้างนะครับ  
 
นาย ก. พอเห็นภาพคร่าวๆ อยู่ครับวา่มันเป็นเร่ืองของการตระหนักรับรู้อยา่งมีสตวิ่า  
1) เร่ืองของส่วนรวมใหญ่กวา่ – ส าคญักว่า และเป็นเร่ืองท่ีต้องมาก่อน เร่ืองส่วนตวั  
2) ตระหนักว่าเม่ือสว่นรวมได้รับประโยชน์ สว่นตวัจะได้รับประโยชน์ตามมา น่ันหมายถึงประโยชน์สว่นตัวจะเป็นประโยชน์
ท่ีได้รับในระยะยาว ซ่ึงจริงๆ แล้ว ประโยชน์สว่นตัวเป็นเร่ืองส าคัญ เพราะเป็นตัวผลกัดันให้คนๆ นัน้ท างานเพื่อสว่นรวม
อย่างต่อเน่ือง และ  
3) เพราะฉะนัน้ สว่นตัว ซ่ึงหมายถึง เรา – ปัจเจก กับส่วนรวม ซ่ึงหมายถึง คนอ่ืนๆ มีความสัมพันธเ์ช่ือมต่อกัน  
  
นาย ต. คณุเข้าใจตรงประเด็นแล้วครับ ผมอยาก ยกตัวอย่าง ให้เห็นภาพมากยิ่งขึน้ ตัวอย่างการเป็นคณะกรรมการป่า
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการกองทุนกลุ่มออมทรัพย์  บุคคลท่ีเข้าไปเป็น คณะกรรมการ นัน้ เราอาจ
กล่าวได้ว่า เขายอมเสยีสละเวลาสว่นตวั เพื่อไปท างานให้กับส่วนรวม ด้วยตระหนักว่า หากสว่นรวมดีขึน้ เช่น ป่าไม้อุดม
สมบูรณ์มากยิ่งขึน้ น า้ท่า สมบูรณ์มากยิ่งขึน้ เขาและครอบครัวก็จะได้ประโยชน์ นาข้าวก็น่าจะได้ผลผลิตท่ีดี เก็บผกัเก็บ
หญ้าก็ได้ด้วย หรือ หากสถานศกึษา มีความปลอดภัย มีการเรียนการสอนท่ีดี ลกูหลานท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนนัน้ ก็ย่อมได้
ประโยชน์เช่นกัน หรือ ในกรณีกลุ่มออมทรัพย์ หากกลุ่มมีการบริหารจัดการท่ีดี ลงทุนในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เขาซ่ึง
เป็นสมาชิกชุมชน ก็ย่อมได้ประโยชน์ไปด้วย 
 
ผมก าลังจะบอกวา่ สว่นตัว กับ สว่นรวม (หรือกับคนอ่ืนๆ ) นัน้เช่ือมโยงสัมพันธ์กัน ไม่ได้แยกขาด และการได้ประโยชน์
ส่วนตวั (ภายหลงัประโยชน์สว่นรวม) นัน้ ย่อมท าให้ การงานเพื่อสาธารณะมีคนท า และมีความยั่งยืนต่อเน่ือง…. 
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นาย ก.  อือ ผมเห็นภาพมากขึน้ครับ ...แต่ว่า “ส่วนตัว” กับ “ส่วนรวม” จากตัวอยา่งท่ีคณุยกมา ไม่ว่าจะเป็น กรรมการป่า
ชุมชน กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ หรือ กรรมการสถานศึกษา มันอยู่ใกล้ๆ กันเลยนะครับอาจเป็นชุมชนเดยีวกัน เป็นต าบล
เดียวกัน  ซ่ึงผิดไปจาก “ส่วนตัว” กับ “ส่วนรวม” ของ พวกท่ีชอบท างานจิตอาสา ท่ี “ส่วนตวั” กับ “ส่วนรวม” มักอยู่ไกลกัน 
 
นาย ต. คณุพูดได้ตรงประเด็นครับ สิ่งท่ีผมอยากพูดให้ชัดๆ ถึงข้อสังเกตท่ีผมคิดวา่เป็นปัญหาในการพฒันาและส่งเสริม
เร่ือง จิตอาสา ไปสู่ จิตส านึกสาธารณะ ก็คือ ในปัจจุบนั เราแยกเร่ืองสว่นตวั กับ ส่วนรวม ออกจากกันมากเกินไป เช่น 
ท างานอยู่ในกรุเทพฯ แต่ต้องเดินทางไปร่วมเป็น อาสาสมัคร หรือท ากิจกรรมจิตอาสา ท่ี ตรัง / เชียงใหม่ หรือ ต่างจังหวัด
อ่ืนๆ ประเด็นมันคือว่า  
 
คุณจะไม่สามารถเช่ือมโยงประโยชน์ส่วนรวมท่ีคณุไปท ากับประโยชน์สว่นตัวท่ีคณุจะได้รับในภายหลังได้ และเม่ือไม่
สามารถเช่ือมโยงเร่ืองส่วนตัวกับส่วนรวมได้ ความเห็นผมก็คือ มันจะขาดความต่อเน่ือง เพราะไม่มีแรงจูงใจในประโยชน์
ร่วม ขาดความรู้สกึวา่ตัวเองเช่ือมโยงกับส่วนรวม และสุดท้ายคณุก็จะไม่ได้พฒันาการตระหนักและรับรู้ว่า คณุเป็นเจ้าของ
ส่วนรวมด้วยเช่นกัน 
 
นาย ก. ผมพอเข้าใจประเด็นของคุณแล้วครับ 
 
3. จิตสานึกสาธารณะ ศาสนา ความดี และความเป็นพลเมอืง 

 
นาย ต. ถ้าอยา่งนัน้ ผมขอวกกลับมาต่อ เร่ือง ส านึกสาธาณะ กับ เร่ืองศาสนา กับเร่ืองความดี ท่ีค้างไว้เม่ือกีอี้กนิดครับ 
ถ้าไม่พดูผมอึดอัดใจตายแน่  
 
มีหลายคนบอกว่า เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ และศาสนาพุทธก็สอนให้เราท าบุญ ท าความดี คนไทยก็ใจบุญสุนทานกันเป็น
ส่วนใหญ่ ดังนัน้ คนไทยจึงน่าจะเป็นคนท่ีมีจิตอาสา มีจิตส านึกสาธารณะมากๆ โดยพืน้ฐาน แต่เอ๊ะ!!!! เดี๋ยวก่อน ถ้าเป็น
เช่นนัน้จริงๆ เมืองไทยคงเป็นเมืองท่ีเต็มไปด้วยพลเมืองท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคม คงมีพลเมืองท่ีอยากมีสว่นร่วมกับรัฐ
ในการดูแลตวัเอง ดูแลบ้านเมือง การเมืองภาคประชาชนบ้านเราคงรุดหน้ากว่านี ้ซ่ึงตามความเห็นของผม ผมวา่ความเช่ือ
ข้างต้นน่าจะมีอะไรท่ีผดิพลาดแน่ๆ  
 
อีกทัง้ นักวิชาการรัฐศาสตร์บางท่านยังบอกว่า คนไทย ยังเป็นไพร่ท่ีโหยหานายใหม่ คนไทยไม่มีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม ของสาธารณะ ของสว่นกลาง ก็ไม่มีใครดูแล ไม่มีใครเดือดเนือ้ร้อนใจ ต้องรอนายใหม่ มาคอยชีนิ้ว้สั่งให้ท าน่ันท า
น่ี  น่ันหมายความว่าอะไรครับ?  
 
นาย ก. ผมยังคดิตามอยูค่รับ 
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นาย ต. งัน้คณุคิดไปก่อน ส่วนผมขอสรุปแบบของผมเลยแล้วกันว่า มันมีความหมายเป็นอย่างอ่ืนไม่ได้ นอกจากจะเข้าใจ
ว่า การเป็นคนใจบุญสุนทาน การเป็นคนท่ีมีจิตอาสา ไม่ใช่ส่ิงเดียวกับ การเป็นพลเมืองท่ีมคีวามรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 
 
นาย ก. ผมวา่ คุณอาจดว่นสรุปไปหรือเปล่า แต่วา่ข้อสรุปของคุณ มันก็ท้าทายความเช่ือ ความรู้สกึแบบเดิมๆ อยู่มากนะ
ครับ ผมยอมรับว่าผมก็มักคิดแบบนัน้เหมือนกันวา่คนไทยเป็นคนพุทธ จิตใจดี เกือ้กลูคนอ่ืนๆ เวลามีภัยพิบตัก็ิบริจาคกัน
อย่างถล่มทลาย ก็น่าจะเป็นคนท่ีเอาธุระกับสังคม รับผดิชอบต่อส่วนรวมด้วย 
 
ถ้าอยา่งนัน้ ผมอยากจะขอให้ คุณอธิบายเร่ืองความสัมพันธร์ะหวา่ง จิตส านึกสาธารณะ กับ ความเป็นพลเมือง อีกสักนิด
ครับ เพื่อท าให้ผมเข้าใจผมมากขึน้ 
 
นาย ต. อือลองดูครับ ส าหรับความเห็นผม จิตส านึกสาธารณะนัน้เป็นเร่ืองของการเป็นพลเมืองท่ีเอาธุระกับเร่ืองส่วนรวม 
สังคมทุกสังคมต้องการพลเมืองท่ีเข้มแข็ง ยิง่ในปัจจุบนัปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ได้พ้นเกินความสามารถในการจัดการของรัฐ
ไปนานแล้ว ไม่วา่จะเป็นรัฐในระดับชาติ หรือ รัฐในระดับท้องถ่ิน ตา่งก็จ ากัดทัง้งบประมาณ เจ้าหน้าท่ี และกฎระเบยีบท่ี
สร้างกันขึน้มา เราจึงยังคงเห็นปัญหาพืน้ฐานตา่งๆ มากมายท่ีไม่สามารถแก้ไขหรือท าให้คลี่คลายลงได้  
 
เอาเร่ืองป่าเป็นตวัอย่าง เรามีรัฐระดับชาติ มีกรมป่าไม้ มีกระทรวงวิทย์ฯ ใช้งบประมาณ เทคโนโลยสีมัยใหม่ ใช้นักวิชการ
ชัน้สูง แต่ป่าในบ้านเราก็กลับลดลงเร่ือยๆๆๆๆ ปัญหาภัยพิบตัิท่ีรุนแรงมากขึน้ในระยะไม่ก่ีปีมานี ้ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า 
ส่วนหน่ึงมาจากปัญหาการหายไปของผืนป่า 
 
นาย ก. แต่เราก็จ่ายภาษีให้รัฐไปแล้วน่ีครับ ท าไมเรายังจึงต้องไปท าอีกละ 
 
นาย ต. ค าถาม คือ ต้องใช้เงินงบประมาณเท่าไรถึงจะพอ น่ียังไม่ต้องคิดเร่ืองทุจริตคอรัปช่ันนะครับ ต้องใช้เจ้าหน้าท่ีรัฐ
จ านวนอีกก่ีล้านคนถึงจะเพยีงพอต่อปัญหาในสังคม ....ผมว่า เราน่าจะไปให้พ้นยุคท่ีให้รัฐ “บ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข” ได้แล้ว  
 
มันเป็นยุคท่ีรัฐบอกประชาชนว่า พวกเธอไม่ต้องท าอะไรมาก เดีย๋วฉันจัดการให้..ผมคิดว่า ปัญหาต่างๆ ในบ้านเรา ณ 
ปัจจุบนั มันได้เกิน มันล า้หน้าหน่วยงานรัฐไปมากๆ แล้ว ส่วนพวกเราท่ีถกูบอกให้เป็น ประชาชนท่ีดี แค่จ่ายภาษีให้ครบ 
หย่อนบตัรเลือกนักการเมืองทุกครัง้ เป็นคนดีของสงัคม ไม่ท าผดิกฎหมาย แล้วปล่อยให้รัฐดูแลเร่ืองสว่นรวม แล้วเราก็ท า
มาหากินของเราไป ความคิดเดิมๆ เช่นนี ้ไม่เพียงพออีกแล้ว 
 
นาย ก. แล้วผมจะท าอะไรได้มากกว่านีค้รับ 
 
นาย ต. ผมคดิวา่ ปัญหาแบบนี ้คุณต้องตอบตัวเองแล้วละครับ ก็ในเม่ือ รอบตัวของคุณมีแต่ปัญหาท่ีวันหน่ึงมันจะมาถึง
ตัวคณุ ถึงลกูคณุ ถึงคนในครอบครัว ไม่วา่จะเป็น คุณภาพชีวิต ยาเสพตดิ ความไม่ปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจพืน้ฐาน 
ทรัพยากรฐานชีวติ ..คุณคิดวา่ คุณสามารถวางใจในเร่ืองเหลา่นีใ้ห้รัฐจัดการได้หรือ 
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นาย ก. ผมไม่แน่ใจครับ ในชุมชนผม ยาบ้าเต็มไปหมด ผมก็ห่วงลกูผมครับ 
 
นาย ต. น่ันละครับประเด็น...เม่ือคุณห่วงลกู คุณจะปกป้องเขาอย่างไรละครับ คุณดูแลเขาได้ตลอดเวลาไหม..ไม่แน่นอน 
การท่ีคุณได้มีโอกาสไปเป็น กรรมการสถานศึกษามันช่วยท าให้คณุ ได้มีโอกาสคิดถึงการท าให้โรงเรียนเป็นท่ีปลอดภัยจาก
ปัญหาตา่งๆ อย่างน้อย 6-7 ช่ัวโมงต่อวันในโรงเรียน นอกจากนักเรียนคนอ่ืนๆ จะปลอดภัยแล้ว ลกูคณุจะปลอดภัยด้วย 
 
คุณจะท าให้ในชุมชนท่ีคุณอยู่ ไม่มีโจร ไม่มีขโมย ได้อย่างไร ทัง้ๆ ท่ีผ่านมาต ารวจก็ช่วยอยา่งเต็มท่ีแล้ว ไม่มีทางอ่ืน 
นอกจากคนในชุมชนจะประชุมหารือ และช่วยกันให้มากขึน้ ระดมเงินบริจาค ซือ้กล้องวงจรปิด จัดเวรยามอาสา สร้าง
ความเครือข่ายของเพื่อนบ้านให้เข้มแข็งเพื่อช่วยกันดูแลสอดส่องบ้านอ่ืนๆ ในชุมชน เม่ือคุณต้องลงมือท า ต้องเสียสละ
เวลา ต้องเสยีเงิน เพื่อให้ ส่วนรวมได้ประโยชน์ คุณย่อมได้รับประโยชน์แห่งความปลอดภัยท่ีจะตามมาด้วย  
 
นาย ก.  ผมพอเห็นภาพแล้วละครับ วา่หากผมยุง่อยู่แต่ธรุะตวัเอง ครอบครัวตัวเอง และไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ ส่วนรวม ไม่
สนใจเพื่อนบ้าน ไม่สนใจชุมชน วันหน่ึงปัญหาตา่งๆ มันจะมาถึงครอบครัวผมและตัวผมในท่ีสุด  
 
นาย ต. ครับ ผมก าลังจะชีใ้ห้เห็นวา่ เรากับสว่นรวมนัน้ เช่ือมโยงกันอยู่ ไม่ได้แยกขาด และ ปัญหาตา่งๆ ท่ีว่า ก็ไม่สามารถ
หวังพึงภาครัฐให้ท าฝ่ายเดยีวได้อีกต่อไป แต่ต้องการการมีสว่นร่วมของพลเมืองให้เข้ามาร่วมจัดการ และท่ีผา่นๆ มา ก็มี
พลเมืองจ านวนมาก จัดตัง้เป็นกลุ่มขนาดเล็กๆ ในระดับชุมชนท้องถ่ินเพื่อจัดการกับปัญหาเหลา่นีเ้ช่นกัน แต่ก็ยงัไม่
เพียงพอ 
 
นาย ก. แล้วเราจะท าอยา่งไรให้มีคนท่ีมีจิตสาธารณะให้มากขึน้ละครับ 
 
นาย ต. น่ันเป็นค าตอบท่ีต้องช่วยกันคิดให้มากขึน้.เพราะผมก็ไม่สันทัดในทางปฏิบตัิ ...ดีแต่พูดไปเท่านัน้เองครับ  
 
บทส่งท้าย : จากอาสาสมัคร สู่ พลเมอืง  
 
ข้างต้นจากการสนทนาของ นาย ต. กับ นาย ก. สามารถสรุปเนือ้ส าคัญได้ใน 2 ประเด็น  
 
1) ในส่วนของความหมาย  ส านึกสาธารณะ (public consciousness) นัน้เป็นอาการท่ีมนุษย์คนหน่ึงรับรู้อย่างมีสติใน
เร่ืองของความสัมพันธ์และความเช่ือมโยงระหวา่งสว่นรวมกับสว่นตัว ตระหนักเป็นอย่างดวี่า การท่ีส่วนตัวจะได้ประโยชน์ 
ส่วนรวมต้องได้ประโยชน์ก่อน ส่วนตวัจะอยู่รอดได้ ส่วนรวมต้องอยูร่อดก่อน หรือกลา่วงา่ยๆ วา่ สว่นรวมต้องมาก่อน
ส่วนตวั และด้วยเป็นการตระหนักรับรู้ว่าส่วนรวมต้องมาก่อนสว่นตัว แนวคิดเร่ืองนีจึ้งถูกระบุให้เป็นหน้าท่ีของพลเมือง ซ่ึง
หมายถึง คนท่ีเอาธุระต่อสว่นรวม 
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ส านึกสาธารณะ จึงไม่ควรเป็น อะไรๆ ก็ได้ท่ีเป็นกิจกรรมหรือเป็นปฏิบตัิการของการคิดดี ท าดีเพื่อส่วนรวมของปัจเจก โดย
ไม่ได้ตระหนักและรับรู้ (consciousness) อย่างแท้จริงวา่ ส่วนรวม ส าคัญกวา่และมาก่อน ส่วนตัว และ ส่วนตัวกับ
ส่วนรวมเช่ือมโยงสัมพันธกั์น 
 
ส านึกสาธารณะ = กิจกรรม / การปฏิบตัิการท่ีดเีพื่อสว่นรวม + ตระหนักและรับรู้ว่าส่วนรวม ส าคัญกวา่สว่นตวั และ
ส่วนรวมกับสว่นตวัเช่ือมโยงกันอยู่ และเม่ือส่วนรวมได้ประโยชน์ ส่วนตวัจะได้ประโยชน์ตามมา 
 
2) การประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาพลเมอืง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองท่ีเร่ืองอาสาสมัคร จิตอาสาก าลงัเป็น
กระแสขนานใหญ่ จ าเป็นต้องตระหนักให้มากวา่ เร่ืองสว่นตัวกับส่วนรวมถูกแยกขาดออกจากกันไปมากแล้ว อีกทัง้เรายังมี
ทัง้รัฐบาลสว่นกลางกับรัฐบาลท้องถ่ินท่ีขยันขันแข่งเข้ามาเหมาท าเร่ืองส่วนรวมแทนให้อีก น่ันยิ่งท าให้ ส านึกต่อส่วนรวม
ของปัจเจกในปัจจุบนัอ่อนแอลงเร่ือยๆ  ในสถานการณ์เช่นนีก้ารจะส่งเสริมและพัฒนาส านึกสาธารณะจึงต้องออกแบบให้
ดี 
 
การส่งเสริมรณรงค์ให้คนท าดี (doing good) ต่อคนอ่ืน ต่อส่วนรวมยังเป็นเร่ืองพืน้ฐานท่ีต้องส่งเสริมอย่างต่อเน่ือง แต่
ส าหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ อย่างกลุ่มนักเรียน นักศกึษา และคนหนุ่มสาวท่ีอยู่ในวัยท างานนัน้จ าเป็นท่ีต้องพยายามส่งเสริมให้
เห็นว่าการกระท าเพื่อสว่นรวมนัน้เป็นบทบาทหน้าท่ีของพลเมืองท่ีต้องท า ไม่ใช่ท า เพื่อให้ได้ดี ให้ได้บุญ ให้ได้มีคนยกย่อง   
 
และการเป็นอาสาสมัคร การท าประโยชน์ต่อสว่นรวม ควรต้องเน้นการลงมือปฏิบตัิในพืน้ท่ีสาธารณะรอบๆ ตัว รอบๆ 
สถานท่ีท่ีเขามีชีวติอยู่ประจ าวัน ไม่วา่จะเป็นท่ีบ้าน คณะท่ีเรียน บริษัท ส านักงาน มหาวิทยาลยั ชุมชนรอบข้าง ไม่ใช่ท า
กิจกรรมเพื่อสว่นรวมในท่ีห่างไกลออกไปจากสถานท่ีท่ีใช้ชีวิตอย่างปกติ ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายท่ีสูง และจะกลายมาเป็นข้อจ ากัด 
สิ่งส าคัญ คือ การออกไปท ากิจกรรมเพื่อสว่นรวมในท่ีไกลออกไป ตัวอาสาสมัครเองมักนึกไม่ออก มองไม่เห็นและเช่ือมโยง
ไม่ได้ว่า สว่นรวมกับสว่นตวัอาสาสมัครสัมพันธ์กันอยา่งไร  
 
การเน้นปฏิบตัิการเพื่อสว่นรวมรอบๆ ตัว ก็เพื่อให้อาสาสมัคร เห็นความสัมพันธ์ ความเช่ือมโยงระหวา่งประโยชน์สว่นรวม
กับประโยชน์ส่วนตัว เห็นสายใยแห่งการอยูร่่วมและหนทางแห่งอยู่รอดร่วมกันได้ง่ายขึน้ และ ผมเช่ือว่าเป็นแนวทางท่ีจะ
ช่วยผกูอาสาสมัครท่ีมีหัวใจอาสา เข้ากับสว่นรวมท่ีเขาต้องรับผิดชอบในฐานะพลเมืองอยา่งแท้จริง  
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