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Abstract 
 This paper describes the role of the officials from the National Civil Affairs Department in 
empowering the volunteer networks through social capital. The objective of the said volunteer network is 
to perform tasks that would benefit the society in order to meet with His Majesty the King’s doctrine. 
Most importantly, it will encourage the community to perform volunteer works for the benefits of the 
nation. 
 The official from the National Civil Affairs Department has played an important role in supporting 
the empowerment of the volunteer network which benefits the society as a whole. The most important 
factor is to establish close and cordial relations among military personnel civil servants and the general 
public with a view to promoting civic engagement and enhancing social equity through the volunteer 
networks. 
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บทคัดย่อ 
 บทบาทข้าราชการทหารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือในการเสริมสร้างพลังเครือข่ายจิตอาสาท่ีเท่าเทียมด้วยทุนทาง
สังคม มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างข้าราชการทหาร องค์กรภาคพลเรือน และประชาชน คือ การท าประโยชน์และความดีงามต่อ
สังคมเพื่อสนองพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และท่ีส าคัญ คือ การเป็นจุดเริ่มต้นให้คนในชาติเห็นความส าคัญ
ของการเป็นจิตอาสาเพื่อร่วมกันท าประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และหันมาสนใจท่ีจะท าเพื่อคนอ่ืนและเพื่อสังคมโดยมุ่งเน้น
ผลส าเร็จในมิติด้านจิตใจของประชาชน คือ ผู้ท่ีมาเป็นจิตอาสาน้ันจะได้รับความสุข รวมถึงเกิดแรงจูงใจในการท างานจิตอาสา 
และได้เรียนรู้ในการเป็นท้ัง “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” โดยข้าราชการทหารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะของผู้ท่ีให้การ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในภาพรวม เป็นท้ังผู้ปฏิบัติและผู้สนับสนุนการปฏิบัติ มีบทบาทในการเป็นแม่ข่ายในการท างานรวมถึง
บทบาทของการเป็นผู้เสริมพลังอ านาจของเครือข่ายงานจิตอาสา ซึ่งในบทบาทดังกล่าวน้ันก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ปฏิบัติงานท่ี
เป็นท้ังประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม และส่ิงส าคัญน้ันเริ่มจากการสร้างสัมพันธ์อันดีให้เกิดข้ึนระหว่าง
ข้าราชการทหาร องค์กรภาคพลเรือน และประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือผ่านการท างานจิตอาสาด้วยทุนทางสังคม สร้าง
ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและยังสร้างความเท่าเทียมให้เกิดข้ึนในสังคมภายใต้บทบาทของการเป็นจิตอาสาอีกด้วย 
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บทน า 
 ในปัจจุบันสถานการณ์โลกให้ความสนใจในเรื่องของการเป็นจิตอาสา และมุ่งเน้นท่ีจะปลูกฝังให้พลเมืองมีจิต
สาธารณะมากข้ึน จากการน าเสนอข้อมูลของส่ือต่างๆ ว่าเม่ือเกิดสถานการณ์เฉพาะหน้าหรือสถานการณ์ท่ีต้องการความ
เสียสละและร่วมมือร่วมใจ ก็จะเกิดการรวมกลุ่มกันของจิตอาสาเสมอ ค าว่า “จิตอาสา” (Volunteer) กับ “จิตสาธารณะ” 
(Public Mind) เป็นค าท่ีอธิบายและให้ความหมายคล้ายคลึงกัน ไปในทางเดียวกันแต่ค าว่า “จิตอาสา” เป็นค าท่ีใช้เรียกผู้ท่ีมี
จิตสาธารณะ และค าว่า “จิตสาธารณะ” ใช้อธิบายความรู้สึก หรือการกระท าของผู้ท่ีเป็นจิตอาสา ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552) 
ให้ความหมาย “จิตสาธารณะ” ว่าเป็นการกระท าด้วยจิตวิญญาณท่ีมีความรักความห่วงใยความเอ้ืออาทรต่อคนอ่ืนและสังคม
โดยรวม การมีคุณธรรมจริยธรรม และการไม่กระท าท่ีเส่ือมเสียหรือเป็นปัญหาต่อสังคม ประเทศชาติ การมีจิตท่ีคิดสร้างสรรค์ 
เป็นกุศล และมุ่งท ากรรมดีท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คิดในทางท่ีดี ไม่ท าลายเบียดเบียนบุคคล สังคม วัฒนธรรมประเทศชาติ
และส่ิงแวดล้อม การกระท าและค าพูดท่ีมาจากความคิดท่ีดี การลดความขัดแย้งและการให้ขวัญและก าลังใจต่อกันเพื่อให้สังคม
โดยส่วนรวมมีความสุข ส าหรับประเทศไทย การเป็นจิตอาสาหรือการมีจิตสาธารณะเปรียบเสมือนเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิต เป็น
พื้นฐานของการปลูกฝังให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวกัน มีน้ าใจต่อกัน เอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ และเกื้อหนุนกันมาอย่างช้านาน 
อีกท้ังเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมการต่างตอบแทน คือ การได้เรียนรู้ท่ีจะเป็นท้ัง “ผู้ให้และผู้รับ” ดังกรณีตัวอย่าง ของ “กุ้ยย้ง 
แซ่ล้อ5” หญิงสาว อดีตผู้ป่วยจิตเวทข้ันรุนแรง โดยก่อนหน้าน้ีเคยมีอาการทางจิต หวาดระแวง เห็นภาพหลอน ท าให้ต้องแยก
จากครอบครัว แต่เม่ืออาการดีข้ึน ก็ได้ผันตัวเองมาคอยดูแลและให้ค าแนะน าผู้ป่วยท่ีเดินทางมาติดต่อโรงพยาบาล และ
จัดเตรียมอุปกรณ์ส านักงานต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าท่ีในฐานะจิตอาสา และสุดท้ายการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์
น้ีเองกลับกลายเป็น “ยาขนานเอก” ท่ีช่วยบ าบัดรักษาอาการป่วยทางจิตให้ดีข้ึนราวกับปาฏิหาริย์ จนได้รับการยอมรับจาก
ผู้อ่ืนและกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมได้อีกครั้ง จะเห็นได้ว่า การเป็น “ผู้ให้” ของเธอน้ัน น ามาซึ่งการ “ได้รับ” 
ผลตอบแทนท่ีมีคุณค่า โดยท่ีตัวของเธอเองก็ไม่ได้คาดฝันมาก่อน เป็นส่ิงหน่ึงท่ีช้ีให้เห็นถึงความส าคัญในการด ารงชีวิตอยู่บน
พื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีต้องรู้จักการเสียสละ และแบ่งปัน พร้อมท่ีจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และไม่เพียงเฉพาะ
ช่วยให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองเพียงเท่าน้ัน แต่ยังครอบคลุมไปถึงการดูแลรักษาชีวิตอ่ืนๆ บนโลกใบน้ี ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ 
ธรรมชาติ รวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่ เป็นการเกื้อหนุนกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ต่างฝ่ายได้เป็นท้ังผู้ให้และผู้รับ 
เช่นเดียวกับการเป็นจิตอาสาท่ีการท าเพื่อผู้อ่ืน เพื่อสังคม ส่งผลให้ผู้เป็นจิตอาสาได้รับคุณค่าทางจิตใจ รู้สึกมีความสุขท่ีได้ท า
เพื่อผู้อ่ืน และยังรับรู้ถึงการมีคุณค่าในตนเองมากข้ึนอีกด้วย  
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตระหนักถึงความส าคัญในการเป็นจิตอาสาและ
ทรงมีพระบรมราโชบายให้จัดต้ังจิตอาสาข้ึนในองค์กรภาครัฐ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนางานจิตอาสาในประเทศไทยให้มี
ความเป็นระบบอย่างชัดเจนแบบเป็นรูปธรรม สร้างให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการท าประโยชน์เพื่อสังคมรวมถึง พล
เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังได้ต่อยอดความมีจิตสาธารณะไปสู่เด็กและเยาวชนไทย โดยการมอบค าขวัญวัน
เด็ก พ.ศ.2562 มีใจความว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" เช่ือว่าด้วยพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
และความมุ่งม่ันของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะย่ิงเสริมสร้างให้งานจิตอาสาในสังคมไทยงอกงามและ
เติบโตข้ึนอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ในสังคมจะสามารถเข้าถึงและแสดงร่วมมือร่วมใจในการ
เป็นจิตอาสาได้มากย่ิงข้ึน 
 ความเป็นมาของจิตอาสาในสังคมไทย พัฒนาจากกิจกรรมค่ายอาสาในกลุ่มนักศึกษา รวมถึงการเกิดข้ึนขององค์กร
พัฒนาเอกชนท่ีไม่แสวงหาผลก าไร (NGOs) ท่ีท าให้จิตอาสาเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายมากข้ึน แต่ในประเทศไทยจิตอาสามี
จุดเริ่มต้นอย่างชัดเจน ในปี พ.ศ.2547 หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่ หรือ “สึนามิ” ใน 6 จังหวัดทางภาคใต้ของไทย ซึ่งมี
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พื้นท่ีอยู่ติดกับชายฝ่ังทะเลอันดามัน ท่ีคร่าท้ังชีวิตผู้คน และทรัพย์สินไปเป็นจ านวนมาก ในครั้งน้ันภาพท่ีเคยลบเลือนหายไปได้
กลับมาอีกครั้ง เม่ือเกิดการรวมตัวของกลุ่มคนท่ีต้ังใจไปเป็นจิตอาสาในพื้นท่ีประสบภัยท้ัง 6 จังหวัดทางภาคใต้ของไทย รวมถึง
การมีส่วนร่วมขององค์กรหลายๆ ภาคส่วน จนเกิดเป็นการท างานในรูปแบบของเครือข่ายด้านจิตอาสาข้ึน หลังจากน้ันการ
รวมกลุ่มเพื่อท าประโยชน์แก่สังคมในบทบาทของจิตอาสาก็กลับมามีให้เห็นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์การสูญเสีย
ครั้งย่ิงใหญ่ของประชาชนชาวไทย เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทางส านักพระราชวังได้เปิดให้ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นจิตอาสาในงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี โดยแบ่งงานจิตอาสาออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ , งาน
ประชาสัมพันธ์, งานโยธา, งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน, งานบริการประชาชน, งานแพทย์, งานรักษาความ
ปลอดภัย และงานจราจร โดยจิตอาสาทุกคนสามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความสามารถและความสมัครใจ ซึ่ง
เหตุการณ์ในครั้งน้ันพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวงเนืองแน่นไปด้วยพสกนิกรชาวไทยท่ีหล่ังไหลเข้ามากราบพระบรม
ศพและมีประชาชนมาร่วมลงทะเบียนเป็นจิตอาสาในครั้งน้ัน กว่า 4 ล้านคนเลยทีเดียว โดยประชาชนท่ีเข้ามาเป็นจิตอาสาต่าง
ก็คิดว่าตนได้มีส่วนร่วมในการท าความดี รู้สึกทราบซึ้ง ดีใจและภูมิใจท่ีได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการท างานจิตอาสาเพื่อถวายแด่
ในหลวงรัชกาลท่ี 9 เพราะสังคมไทยอยู่ภายใต้การปกครองของสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างช้านาน การได้ท าความดีเพื่อ
สังคม และยังได้ท าเพื่อพระมหากษัตริย์อันเป็นท่ีรัก เปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมหัวใจคนไทยทุกคน เป็นอีกมิติหน่ึงของทุนทาง
สังคมท่ีมีอยู่ในจิตใจของประชาชนชาวไทย จะเห็นได้ว่าความส าคัญในงานจิตอาสา เป้าหมายไม่ใช่เพื่อความส าเร็จ ณ 
ปลายทาง แต่ระหว่างทางของการด าเนินงานท่ียากล าบาก ได้เห็นการร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชาติ ก่อให้เกิดการตระหนักรู้ 
และกระตุ้นจิตส านึกในการท าเพื่อสังคมให้ เกิดข้ึนมาอีกครั้ง และเช่ือว่าแม้ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 แล้วน้ัน แต่
จิตส านึกแห่งความดี และความต้องการท าเพื่อสังคมยังคงมีให้เห็นอยู่ไม่น้อยทีเดียว เพียงแต่ท่ีผ่านมางานจิตอาสายังไม่มีระบบ
การบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม การรวมกลุ่มในการท าประโยชน์เพื่อสังคมจึงยังไม่เห็นผลเท่าท่ีควร การวางระบบงานจิต
อาสาท่ีมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมน้ัน จะส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน รวมถึง
การเริ่มต้นจากองค์กรภาครัฐท่ีใกล้ชิดกับประชาชน ท าให้สามารถเข้าถึงพื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือ พร้อมท้ัง
สะดวกต่อการเชิญชวนประชาชนให้ร่วมมือในการพัฒนาถ่ินท่ีอยู่อาศัย และมีความเข้าใจถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกับชุมชนอีก
ด้วย ปัจจุบันมีโครงการต่างๆ มากมาย ท้ังท่ีก่อต้ังข้ึนโดยองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงการก่อตัวของจิตอาสาภาค
ประชาชน ท้ังนิสิต นักศึกษา รวมถึงประชาชนท่ัวไปท่ีมีความเต็มใจ และสมัครใจท่ีจะท าประโยชน์แก่ผู้อ่ืน มารวมตัวกันเพื่อ
ท าบางส่ิงบางอย่างท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง อีกท้ังยังก่อให้เกิดแรงจูงใจและผลักดันให้เกิด
ความรู้สึกระลึกถึงคุณค่าในส่ิงท่ีท า และภาคภูมิใจในตนเอง รวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้คนหันมาสนใจการเป็นจิตอาสามากข้ึน 
และแผ่ขยายการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นการส่งต่อความดีให้ผู้อ่ืนต่อๆ ไปแบบไม่ส้ินสุด 
 
ประสบการณ์จิตอาสาในสังคมตะวันตกและตะวันออก 
 ในประเทศแถบทวีปยุโรปและอเมริกางานจิตอาสาพัฒนาข้ึนด้วยพื้นฐานทางศาสนาคริสต์ ท่ีสอนให้มนุษย์รักพระเจ้า 
และรักมนุษย์ด้วยกัน การให้และการมีจิตอาสาจึงถือเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินชีวิตท่ีมีความรักความเมตตาปรารถนาให้ผู้อ่ืน
มีความสุข มนุษย์ต้องมีศรัทธาและหม่ันสร้างความดี เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดในการกลับคืนสู่ความสัมพันธ์และมีชีวิต
นิรันดรในอาณาจักรของพระเจ้า ดังน้ัน การสร้างความดีของชาวคริสต์ เพื่อปฏิบัติตามค าสอนเรื่องการรักเพื่อนมนุษย์  จึง
เป็นไปในรูปแบบของการสร้างสาธารณประโยชน์ท่ีก่อให้เกิดความสุขแก่สังคมและส่วนรวม นอกจากน้ันองค์ประกอบอ่ืนๆ ใน
สังคมยังเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้งานจิตอาสาในสังคมตะวันตกมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจุดเริ่มต้นของ “จิตอาสา” ในทวีป
ยุโรปถูกใช้ครั้งแรกในศตวรรษท่ี 17 มาจากค าว่า “อาสาสมัคร” (Volunteer) โดยใช้เรียกผู้ท่ีสมัครเป็นทหารโดยไม่ได้ถูก
บังคับ แต่มาจากความสมัครใจท่ีจะเป็น ความหมายน้ียังรวมไปถึงการสมัครใจท างานใดๆ โดยไม่รับค่าตอบแทนอีกด้วย และ
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หลังจากน้ันงานอาสาสมัครก็มีบทบาทในสังคมยุโรปเรื่อยมาและพัฒนากลายเป็นงานจิตอาสาในท่ีสุด โดยสถาบันแห่งหน่ึงใน
ประเทศอังกฤษ6 มีการสนับสนุนให้เด็ก ๆ ท างานอาสาสมัครเพื่อสังคม ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดโครงการให้เด็กในสถาบันแห่งน้ัน
ช่วยสอนหนังสือให้กับเด็กๆ ผู้อพยพชาวซีเรีย โดยท ามาแล้วต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายเดือน ซึ่งกระบวนการเหล่าน้ีช่วยสร้าง
ความเข้าใจและความตระหนักให้เด็กๆ รู้สึกว่างานท่ีพวกเขาก าลังจะท าน้ันเป็นงานท่ีส าคัญ การท างานกับเด็กผู้ล้ีภัยชาวซีเรีย 
พวกเขาจะได้เรียนรู้เรื่องการท างานสนับสนุน การให้ก าลังใจ และฝึกให้มีความระมัดระวังต่อความละเอียดอ่อนต่างๆ เช่น 
เรื่องราวภูมิหลังของเด็กๆ ท่ีต้องล้ีภัยสงคราม โดยมีกฎท่ีอาสาสมัครต้องไม่ถามเรื่องส่วนตัวของเด็กๆ ผู้ล้ีภัย เว้นเสียแต่ว่า
เด็กๆ อยากจะเล่ามันออกมาเอง นอกจากน้ันยังมีโครงการท่ีพัฒนาให้เด็กๆ มีความเข้าใจเรื่องรูปแบบการท างานแบบ
เครือข่าย โดยมีการจัดโครงการท่ีเช่ือมโยงการท างานร่วมกับภาคธุรกิจในการท าโครงการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวท่ี
ยากจนในยุโรปตะวันออก ซึ่งแนวคิดของโครงการน้ีคือการให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในการท างานกับภาคธุรกิจและเรียนรู้แนวคิด
ในการตอบแทนสู่สังคม ซึ่งโครงการน้ีได้เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้คิดและลงมือออกแบบกิจกรรมท่ีใช้ในการระดมทุนในรูปแบบ
ต่างๆ ด้วย7  
 ในทวีปเอเชีย ประเทศญ่ีปุ่นให้ความส าคัญในเรื่องของจิตอาสามากท่ีสุด โดยได้มีการก่อต้ังองค์กร IAVE ซึ่งเป็น
องค์กรเครือข่ายระดับโลกด้านอาสาสมัครข้ึน ต้ังแต่ปี พ.ศ.2553 เน้นการท างานกับกลุ่มเยาวชนเป็นหลัก นอกจากน้ันยังมี
ศูนย์อาสาสมัครในองค์กรระดับท้องถ่ินเกือบทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ และศูนย์อาสาสมัครระดับชาติซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงต่างๆ 
รวมถึงกลุ่มอาสาสมัครอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนในประเทศอีกมากมาย และเน่ืองจากประเทศญ่ีปุ่นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้วน้ัน ประเด็นท่ีจิตอาสาภายในประเทศให้ความสนใจ และมีการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดการพัฒนาและให้การ
ช่วยเหลือ จึงเป็นเรื่องของสุขภาพและสวัสดิการสังคมเป็นส่วนใหญ่ เพื่อตอบโจทย์สถานการณ์ของประเทศท่ีก าลังเผชิญอยู่ใน
ขณะน้ี แต่ถึงอย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศญ่ีปุ่นจะถูกมองว่าเป็นประเทศท่ีมีความพัฒนาในด้านงานอาสาสมัคร รวมถึงการ
รวมกลุ่มของจิตอาสาท่ีมีความเข้มแข็งให้เห็นอย่างเด่นชัด แต่พวกเขากลับมองว่าคนในประเทศน้ันยังไม่ให้ความส าคัญกับงาน
จิตอาสามากเท่าท่ีควร เพราะคนรุ่นใหม่ยังไม่เข้ามามีส่วนร่วมมากนัก ส่งผลต่อความคิดริเริ่มท่ีจะสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ใน
งานจิตอาสาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศและของโลกควบคู่ไปกับการด าเนินการตามนโยบายของ
ภาครัฐด้วย อีกหน่ึงประเทศท่ีจะน ามาเป็นตัวอย่างในเรื่องของจิตอาสา คือ ประเทศไต้หวัน ท่ีมีมูลนิธิเมตตาสงเคราะห์ หรือ 
“มูลนิธิฉือจ้ี” เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ท่ีแสดงให้ท่ัวโลกได้เห็นว่ามนุษย์น้ันมีศักยภาพและสามารถท่ีจะแบ่งปันความ
ช่วยเหลือต่อกันได้อย่างไม่มีท่ีส้ินสุด โดยไม่หวังส่ิงตอบแทน มูลนิธิถูกก่อต้ังข้ึนเพื่อการรับบริจาคและน าเงินน้ันไปใช้เพื่อการ
สงเคราะห์และช่วยเหลือผู้คน เน้นการท างานท่ีประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้และผู้รับบนพื้นฐานความเท่าเทียม และถือ
ว่าผู้รับการสงเคราะห์น้ันเป็นผู้ให้โอกาสแก่ผู้สงเคราะห์ในการท าความดีและได้รับบุญกุศลในการท าเพื่อผู้อ่ืน โดยในปัจจุบัน
มูลนิธิฉือจ้ีมีสมาชิกกว่า 10 ล้านคนและอาสาสมัครอีกกว่า 1 ล้านคนท่ีกระจายตัวอยู่ท่ัวโลก ส าหรับประเทศไทยได้มีการก่อต้ัง
โรงเรียนฉือจ้ีข้ึนในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ โดยในอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่น้ันได้ถอดแบบการเรียนการสอน
มาจากโรงเรียนฉือจ้ีในประเทศไต้หวัน  
 ส าหรับประเทศไทยน้ันจุดเริ่มต้นของงานจิตอาสา มาจากคณะเก็บศพไต้ฮงกง ซึ่งก่อต้ังในปี พ.ศ.2452 โดยพ่อค้า
ชาวจีนในกรุงเทพฯ 12 คน การด าเนินงานในระยะแรกเป็นไปอย่างอัตคัต เงินท่ีได้รับบริจาคไม่พอกับค่าใช้จ่าย จึงได้ขอพระ
บรมราชูปถัมภ์จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งก็ทรงพระกรุณาพระราชทานเงินช่วยเหลือให้ปีละ 2,000 บาท 
จนถึงปี พ.ศ.2480 ได้จดทะเบียนจัดต้ังเป็นมูลนิธิ ในนาม “ป่อเต็กต๊ึง” ช่ือเต็มคือ “ฮ่ัวเค้ียวป่อเต็กเซี่ยงต๊ึง” ต่อมาในปี พ.ศ.
2512 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงก่อต้ัง “หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” (พอ.สว.) 

                                                           
6 Carlton Bolling College, เมอืง Bradford ประเทศอังกฤษ 
7 Victoria junior school, เมอืง Cumbria ประเทศอังกฤษ 
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ข้ึน โดยมีอาสาสมัครท่ีด ารงวิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข รวมถึงอาสาสมัครสาย
สนับสนุนออกหน่วยเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนในท้องถ่ินทุรกันดาร ซึ่ งท้ังหมดน้ีเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของงาน
อาสาสมัครในประเทศไทยเท่าน้ัน ยังมีอาสาสมัครสภากาชาดไทย และโครงการบัณฑิตอาสาสมัครในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ซึ่งก่อต้ังโดยอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อีกด้วย นอกจากน้ัน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และสถาบันเอเชียศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายได้จัดงานประชุมนานาชาติ “ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปล่ียน
เรียนรู้คุณธรรมผ่านงานจิตอาสา: ASEAN Caring and Sharing Community” ข้ึน โดยมีผู้แทนจากประชาคมอาเซียนท้ัง 10 
ประเทศเข้าร่วม ถือเป็นการเปิดพื้นท่ีในการขับเคล่ือนประเด็นจิตอาสา และก้าวข้ามข้อจ ากัดหลายๆ ประการ ไม่ว่าจะเป็น 
ความแตกต่างในเรื่อง เช้ือชาติ ภาษา หรือวัฒนธรรม และยังเป็นการเปิดมุมมองและจุดเริ่มต้นอันส าคัญท่ีส่งผลถึงความเป็นไป
ได้ในการเช่ือมโยงความสัมพันธ์อันดีของท้ัง 10 ประเทศ ให้เหนียวแน่นและลึกซึ้งในมิติทางสังคม เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจ 
ในการเป็นจิตอาสาเพื่อท าประโยชน์ให้กับสังคม และยังระลึกถึงความเอ้ืออาทรต่อกัน พร้อมท่ีจะแบ่งปัน พร้อมท่ีจะช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน น าไปสู่การพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าโดยทัดเทียมกันอย่างแท้จริง  
 จะเห็นได้ว่าหลายประเทศท่ัวโลกให้ความส าคัญกับงานจิตอาสา อีกท้ังมีการพัฒนาและส่งเสริมเพื่อให้คนในประเทศ
เห็นคุณค่าและมีความต้องการท่ีจะเข้าร่วมในการท าเพื่อสังคม ซึ่งบริบทงานจิตอาสาของแต่ละประเทศน้ัน มีความเหมือนกัน
ในมิติทางจิตใจ คือ ผู้ท่ีเป็นจิตอาสาจะรับรู้ได้ถึงคุณค่าในตนเองจากการท าเพื่อผู้อ่ืน ส่งผลให้ผู้ท่ีเป็นจิตอาสามีความสุข มี
ความภาคภูมิใจ ท่ีได้ท าประโยชน์แก่สังคม และจะเห็นได้ว่าส่ิงส าคัญอย่างย่ิงท่ีมีส่วนในการขับเคล่ืองงานจิตอาสา  คือการ
ท างานในรูปแบบของเครือข่ายโดยในแต่ละประเทศจะมีการจัดต้ังองค์กร มูลนิธิ หรือแม้กระท่ังการมีส่ วนร่วมของ
สถาบันการศึกษาเพื่อผลักดันให้คนมีส่วนร่วมในการท างานจิตอาสาอย่างเป็นระบบ และช่วยให้งานจิตอาสามีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน ในประเทศไทยเองก็เช่นกันท่ีเริ่มมีการก่อต้ังกลุ่ม มูลนิธิ หรือองค์กรในการท างานจิตอาสาข้ึน เพื่อรองรับบทบาท
งานจิตอาสาในประเทศให้มีความเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงจุดประกายให้งานจิตอาสาใน
ประเทศไทยเป็นท่ีน่าสนใจส าหรับคนท่ีไม่เคยมีส่วนร่วมในการท าเพื่อสังคม ได้มองเห็นว่าการท าเพื่อสังคมไม่ใช่ส่ิงท่ียากและ
ไกลตัว เพียงแค่เตรียมความพร้อมส าหรับจิตใจของตนเองในการเสียสละและท าเพื่อผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน เพราะพลัง
ของการเป็นจิตอาสา ไม่ได้อยู่ท่ีว่า จะมีก าลังแรงกายในการท าเพื่อผู้อ่ืนได้มากน้อยเพียงใด แต่พลังใจกลับส าคัญย่ิงกว่า แค่
เพียงมีจิตใจท่ีอยากจะช่วยเหลือสังคม เรื่องขององค์ความรู้และศักยภาพน้ันเป็นส่ิงท่ีรองลงมา เพราะหน่ึงในข้อดีของการเป็น
จิตอาสาคือความเท่าเทียมกันของผู้คนท่ัวโลกท่ีพร้อมและยินดีจะเสียสละแรงกาย แรงใจในการท าเพื่อส่วนรวม โดยไม่จ ากัด
อายุ เพศ การศึกษา เช้ือชาติ ศาสนา รวมถึงองค์ความรู้และศักยภาพท่ีมี เพราะไม่ว่าทุนในตัวเองของแต่ละบุคคลจะมีมาก
น้อยเพียงใด แต่ความส าคัญคือการน าเอาส่ิงเหล่าน้ันออกมาท าประโยชน์เพื่อผู้อ่ืนได้มากน้อยเพียงใดมากกว่า เพราะทุนทาง
สังคม นอกจากจะท าให้เราได้น าเอาศักยภาพของตนเองออกมาท าเพื่อผู้อ่ืนแล้วน้ัน ยังท าให้รู้จักท่ีจะเคารพในความต่างของแต่
ละบุคคล ซึ่งน าไปสู่การเคารพในความเท่าเทียม เพื่อให้การท างานร่วมกันประสบผลส าเร็จโดยการท่ีแต่ละคนได้น าองค์ความรู้
และความสามารถของตนเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มท่ี เพราะต่างคนต่างเคารพซึ่งกันและกัน และมองเห็นคุณค่าในความ
แตกต่างของแต่ละบุคคลการเป็นจิตอาสาท าให้ได้เรียนรู้ในการท าเพื่อผู้อ่ืนโดยไม่หวังส่ิงตอบแทนรวมถึงได้เรียนรู้ในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งก็คือเครือข่ายในการท างาน โดยแต่ละประเทศจะมีการท างานกับเครือข่ายท้ังภายในประเทศของตนเองรวมถึง
การท างานกับเครือข่ายในประเทศอ่ืนๆ ด้วย ซึ่งการท างานในลักษณะน้ีท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ น าไปสู่
สังคมแห่งความเก้ือกูล เกิดการแบ่งปันทรัพยากรรวมถึงการมีบรรทัดฐานทางสังคมท่ีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เป็นการแบ่งปัน
และสร้างประโยชน์โดยไร้พรมแดนกีดกั้น เพราะไม่เพียงท าให้ประเทศของตนน่าอยู่เพียงเท่าน้ัน โลกก็น่าอยู่ข้ึนเช่นกัน  
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พลังเครือข่ายจิตอาสากับแนวคิดทุนทางสังคม 
 ความส าคัญของงานจิตอาสา คือ การท าเพื่อผู้อ่ืนโดยไม่หวังส่ิงใดตอบแทน ท าด้วยความรู้สึกเอ้ืออาทร และพร้อมท่ี
จะแบ่งปันอย่างแท้จริง เพราะความหมายของจิตอาสาท่ีมีผู้ให้ค านิยามไว้ มักเกี่ยวโยงกับมิติทางจิตใจของท้ังการเป็นผู้ให้และ
ผู้รับ พระไพศาล วิสาโล (2554), อ้างถึงใน เพชรภี ป่ินแก้ว (2554) ให้ความหมายของ “จิตอาสา” ว่าหมายถึง จิตท่ีไม่น่ิงดู
ดายต่อสังคม หรือความทุกข์ยากของผู้คน และปรารถนาเข้าไปช่วย ไม่ใช่ด้วยการให้ทานให้เงิน แต่ด้วยการสละเวลาลงแรงเข้า
ไปช่วย และด้วยจิตท่ีเป็นสุขท่ีได้ช่วยผู้อ่ืน จุดท่ีควรเน้นก็คือจิตอาสาไม่ใช่แค่การท าประโยชน์เพื่อผู้อ่ืนหรือเพื่อส่วนรวมอย่าง
เดียว แต่ยังเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณของเราด้วย เช่นเดียวกับ ธานิษฎ์ กองแก้ว (2550) ท่ีกล่าวว่าจิตอาสา หมายถึง คนท่ีมี
จิตใจอาสาช่วยเหลือ อยากให้ผู้อ่ืนมีความสุข คนท่ีมาร่วมกิจกรรมจิตอาสา ก็คือ “อาสาสมัคร” คือ บุคคลท่ีอาสาเข้ามา
ช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ เสียสละ เพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืน ป้องกันแก้ไขพัฒนาสังคม โดยไม่หวังส่ิงตอบ แทน รวมถึง 
ประเวศ วะสี ท่ีให้ความหมายของค าว่า จิตอาสา ว่าเป็นจิตท่ีมีการเสียสละ จิตท่ีเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่เป็นผู้มีจิตพร้อ มท่ีจะเป็น
อาสาสมัคร เป็นรูปธรรมของความเป็นเพื่อนมนุษย์ท่ีมีความเมตตา กรุณา เพื่อเช่ือมต่อความเป็นจิตอาสาและท าให้เกิดส่ิงดี
งามในสังคม 
 ดังน้ัน จิตอาสา จึงหมายถึง การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ด้วยความเต็มใจและสมัครใจ พร้อมในการท าเพื่อ
ผู้อ่ืน และไม่น่ิงดูดายหากเห็นว่าผู้อ่ืนก าลังเดือดร้อน เป็นการให้ความช่วยเหลือด้วยก าลังแรงกาย หรือทุนภายในท่ีแต่ละคนพึง
มี ไม่ใช่การช่วยเหลือโดยการสละเงินทองหรือส่ิงของ และไม่ต้องการได้รับส่ิงตอบแทน แต่การเป็นจิตอาสาไม่ใช่เพียงเป็น 
“ผู้ให้” เพียงเท่าน้ัน ในอีกมุมหน่ึงก็ถือเป็น “ผู้รับ” ได้เช่นกัน แม้ไม่ใช่ในเชิงรูปธรรม และถึงแม้ไม่ได้หวังว่าจะได้รับส่ิงตอบ
แทนใดๆ แต่ภายในจิตใต้ส านึกลึกๆ แล้วน้ัน ผู้ท่ีตัดสินใจมาเป็นจิตอาสา มีส่ิงหน่ึงท่ีเหมือนกันอย่างแน่นอน คือ ความสุขท่ีได้
ท าประโยชน์เพื่อผู้อ่ืน เพื่อสังคม เพื่อประเทศชาติ ส่ิงท่ีได้รับตอบแทนมาน้ัน คือความสุขทางใจ ความภาคภูมิใจในตนเอง การ
ได้รับความไว้วางใจ และย่ิงไปกว่าน้ัน การรับรู้ถึงคุณค่าในตนเองท่ีได้ท าเพื่อผู้อ่ืน ได้รับรู้ว่าศักยภาพภายในตัวเราสามารถต่อ
ยอดในการให้ความช่วยเหลือ และท าให้ผู้อ่ืนมีความสุข และมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ี ดีข้ึนได้เป็นการให้ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีไม่ได้รับ
ผลตอบแทนเป็นเงินทองหรือส่ิงของมีค่า แต่ส่ิงท่ีได้รับกลับมากลับมีมูลค่าทางใจอย่างมหาศาลโดยตีมูลค่าเทียบเท่ากับเงินทอง
ไม่ได้เลย ท่ีส าคัญ คือ ต้องมี จิตสาธารณะ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเกิดข้ึนจากภายในกายของคนเกิดจากการปลูกฝังจิตส านึกให้มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม แก้ปัญหาและสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับสังคมอย่างได้ผลเป็นเชิงประจักษ์ โดย
ส่วนมากการเป็นจิตอาสาท าให้ใจของผู้ปฏิบัติมีความสุข ซึ่งว่ากันว่าเป็นความสุขท่ีแท้จริงท่ีได้ท าเพื่อผู้อ่ืน เพื่อส่วนรวม โดยไม่
หวังผลตอบแทนใดๆ แต่ส่ิงท่ีได้รับกลับมาน้ันส่งผลต่อผู้ท่ีเป็นจิตอาสามากกว่าส่ิงท่ีสละไป ดังค าท่ีว่า “ย่ิงให้ ย่ิงได้รับ” หากว่า
แต่ละประเทศมีการปลูกฝังพลเมืองในเรื่องของการมีจิตสาธารณะ อีกท้ังต้องท าอย่างมุ่งม่ันและจริงจัง ไม่ใช่เพื่อตามกระแส
ในทางท่ีผิด จะท าให้สังคมน่าอยู่มากข้ึน ผู้คนจะเห็นอกเห็นใจกันมากข้ึน ความรุนแรงต่างๆ ดังเช่นท่ีมีทุกวันน้ีจะเบาบางลง 
เหลือเพียงแต่ความสมัครสมานสามัคคีจุนเจือเก้ือหนุน มีน้ าใจต่อกันและส่ิงเหล่าน้ีจะขยายวงกว้างมากข้ึนอีก หากได้รับการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วนท่ีเข้ามามีบทบาทร่วมกัน ก่อเกิดเป็นเครือข่ายจิตอาสาท่ีต่างฝ่ายต่างเสริมแรงให้กันด้วยความเท่า
เทียมในการท าประโยชน์เพื่อสังคม เครือข่ายจะสนับสนุนกันในทุกด้านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากท่ีสุด  
 จะเห็นได้ว่า พลังเครือข่ายจิตอาสามีความสอดคล้องกับทุนทางสังคม (Social capital) โดยมีจุดเริ่มต้นในระดับของ
ปัจเจกบุคคลเป็นอันดับแรก ซึ่งเริ่มจาก “ใจ” ท่ีต้องการจะเป็นผู้ให้ รวมถึงศักยภาพในตนเองของแต่ละบุคคลว่าเม่ือต้องการท่ี
จะเป็นผู้ให้แล้วน้ัน ตัวเราสามารถ “ให้” ส่ิงใดได้บ้าง ศักยภาพของแต่ละบุคคล อาจจะเป็นภูมิปัญญาท่ีสืบทอดต่อกันมารุ่นสู่
รุ่น หรือความสามารถท่ีจะท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อผู้อ่ืนแม้จะเป็นเพียงส่ิงเล็กน้อยสักเท่าใด หากเม่ือน าไปผสานรวมกับจิตอาสาคน
อ่ืนๆ แล้วน้ัน ต่างคนต่างเป็นส่วนเติมเต็มให้กัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท าเพื่อผู้อ่ืนมากท่ีสุด โดยทุนทางสังคม ใน
ความหมายของ ด ารงศักด์ิ จันโททัย (2555) หมายถึง ชุดของระบบในเชิงคุณค่า ปทัสถาน ตลอดจนความสัมพันธ์ในเชิง
สร้างสรรค์อันมีส านึกของความไว้วางใจ คุณค่าของการแบ่งปันและเป็นกิจกรรมทางสังคมในลักษณะร่วมกันระหว่างหน่วยใน
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ชุมชนหรือสังคม อันหมายถึงการเช่ือมสัมพันธ์ การมีพันธะต่อกัน ตลอดจนสายสัมพันธ์ท่ีผูกโยง ซึ่งอาจมีอยู่จริงในสังคมใน
ระดับท่ีแตกต่างกัน แต่สามารถสร้างหรือพัฒนาข้ึนได้อีกท้ังผลลัพธ์หรือพลังท่ีเกิดข้ึนจากทุนทางสังคมสามารถสร้างประโยชน์
ได้ เช่นเดียวกับ Putnam ท่ีอธิบายว่า ทุนทางสังคม (Social capital) ประกอบไปด้วย ความไว้วางใจ การต่างตอบแทน หรือ
การพึ่งพาอาศัยกัน การมีข้อพันธะกรณีร่วมกันของประชาชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ซึ่งส่ิงเหล่าน้ีเป็น
รูปแบบของทุนทางสังคมท่ีถูกสร้างข้ึนในอดีต และพยายามท่ีจะน ามาใช้ในปัจจุบัน หรืออนาคต ทุนทางสังคมในลักษณะ
ดังกล่าวจึงเป็นความสัมพันธ์ท่ีมีการเช่ือมโยงระหว่างกันของสมาชิกในวัฒนธรรมเดียวกัน เป็นการสร้างความส านึกในหน้าท่ี
ร่วมกัน และการท าให้รู้สึกปลอดภัยร่วมกันในหมู่สมาชิก และท่ีส าคัญเป็นทุนท่ีมีคุณลักษณะพิเศษ คือ “ย่ิงใช้จะย่ิงมีเพิ่มมาก
ข้ึน” (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548) เช่น การมาเป็นจิตอาสาท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีจะท างานร่วมกับผู้อ่ืน และเห็นถึงคุณค่า
บางอย่างท่ีสามารถยึดโยงและยอมรับร่วมกัน เม่ือเรายอมรับในตัวของผู้อ่ืนและพร้อมแบ่งปันในทุนท่ีเรามีเพื่อเกื้อกูลกัน
ระหว่างการท างาน และในทางกลับกันเราก็จะได้รับการแบ่งปันทุนจากผู้อ่ืนด้วย และเม่ือเราได้น าทุนท่ีตนเองมีไปผสานต่อกับ
ทุนของผู้อ่ืนก็จะย่ิงท าให้งานด าเนินต่อไปได้ด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเกิดเป็นลักษณะพิเศษท่ี “ย่ิงท าย่ิงได้ประโยชน์” 
น่ันเอง นอกจากน้ีทุนทางสังคม ยังมีองค์ประกอบท่ีเป็นส่วนเสริมสร้างให้การรับรู้และเข้าใจในความหมายของทุนทางสังคมมี
ความชัดเจนข้ึน โดยองค์ประกอบท่ีกล่าวถึงกันโดยส่วนมาก ได้แก่ 1) ความไว้วางใจ (Trust) การมีความไว้วางใจจะก่อให้เกิด
ความตกลงใจในการเข้ารับความเส่ียงในภาวการณ์แวดล้อมของสังคมบนพื้นฐานของความรู้สึกท่ีเช่ือม่ันในการท่ีผู้อ่ืนจะ
ตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว้ และจะกระท าหรือให้การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรืออย่างน้อยท่ีสุดเช่ือว่าคนอ่ืนๆ ไม่มี
เจตนาท่ีเป็นภัยต่อบุคคลน้ัน (อาจยุทธ เนติธนากุล และโยธิน แสวงดี , 2547) 2) การต่างตอบแทน (Reciprocity) เป็นการ
พึ่งพาอาศัย และเอ้ืออาทรต่อกัน หรือส่ิงท่ีได้รับกลับมาหลังจากท่ีเราเป็นผู้ให้ โดยในมิติของการเป็นจิตอาสา ส่ิงท่ีได้รับกลับมา 
คือ ความสุขทางใจและการรับรู้ถึงคุณค่าในตนเอง เม่ือได้ท าเพื่อผู้อ่ืน 3) เครือข่าย (Network) หัวใจส าคัญของการมีส่วนร่วม 
คือ ความเข้มข้นท่ีมากหรือน้อยของเครือข่าย ความสัมพันธ์ท่ีประสานกิจกรรมเช่ือมต่อกันระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม ประชาชน
จะผูกมัดและประสานตนเองกับผู้อ่ืน โดยผ่านทางความหลากหลายของความร่วมมือกันซึ่งต้องเป็นไปโดยสมัครใจและเท่า
เทียมกัน (อาจยุทธ เนติธนากุล และโยธิน แสวงดี, 2547) และ 4) บรรทัดฐาน (Norm) คือ การเอ้ือประโยชน์แก่กัน โดยการ
สร้างความคาดหมายตามท่ีต้ังไว้ (Spears, 1998) ทุนทางสังคมเป็นทุนประเภทหน่ึง ท่ีมาจากความร่วมมือร่วมใจของคนใน
สังคมหรือชุมชน อันส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างคนหรือสถาบัน บนองค์ประกอบของความไว้วางใจ การต่างตอบแทน 
การท างานในรูปแบบของเครือข่าย และบรรทัดฐานท่ีมีร่วมกัน โดยนัยน้ีทุนทางสังคมจึงเป็นเสมือนสมบัติสาธารณะท่ีสมาชิก
ทุกคนในชุมชนหรือกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา และเม่ือบุคคลได้มีการใช้ทุนทางสังคมของตนเอง รวมถึง
ได้แบ่งปันทุนทางสังคมกับผู้อ่ืนจากการเป็นจิตอาสาแล้วน้ัน จึงได้ก่อเกิดเป็นทุนทางสังคมในรูปแบบของเครือข่ายซึ่งพัฒนามา
อีกระดับหน่ึงจากระดับปัจเจกบุคคล ย่ิงมีเครือข่ายมากประสิทธิภาพในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมก็จะย่ิงมากข้ึน เพราะ
การสร้างสังคมแห่งการให้จึงเป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนไปพร้อมกัน  
 เครือข่าย (Network) หมายถึง ขบวนการทางสังคม อันเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร 
สถาบัน โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความต้องการบางอย่างร่วมกันในการด าเนินกิจกรรมบางอย่าง โดยท่ีสมาชิกของ
เครือข่ายยังคงมีความเป็นอิสระ และมีโอกาสในการใช้ศักยภาพของตนเองในการท างานอย่าง เท่าเทียมกัน โดยมีความเป็น
อิสระและความสมัครใจ เม่ือศักยภาพของแต่ละบุคคลได้ถูกหยิบยกมาใช้ในการท างานของเครือข่ายแล้วน้ัน จะช่วยเก้ือหนุน
บทบาทหน้าท่ีของกันและกันเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ท่ีมีร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และเม่ือมีการท ากิจกรรมร่วมกันบ่อยครั้ง
จะเกิดการส่ังสมให้เครือข่ายมีความเหนียวแน่นมากย่ิงข้ึน เกิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพราะต่างคนต่างเคารพใน
ศักยภาพของกันและกันท่ีพอกพูนให้ประสิทธิภาพของงานดีย่ิงข้ึน น าไปสู่การเคารพซึ่งกันและกัน อันเป็นหลักแห่งการเคารพ
ในความเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม ของสมาชิกแต่ละคนในเครือข่าย โดย เสรี พงศ์พิศ (2546) ยังให้ความหมายของ 
เครือข่าย ว่าหมายถึง กลุ่มบุคคลหรือกลุ่มองค์กรท่ีสมัครใจส่ือสารสัมพันธ์กัน หรือด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน โดยไม่ท า
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ให้แต่ละคนหรือแต่ละองค์กรสูญเสียความเป็นอิสระ โดยเครือข่ายอาจเป็นเครือข่ายแบบผสมผสานระหว่างสมาชิกท่ีแตกต่าง
กันในสถานภาพ เช่น เป็นผู้น าชุมชน ข้าราชการ นักธุรกิจ นักวิชาการ แต่เม่ือทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันก็สามารถเป็นเครือข่าย
ได้ อีกแบบหน่ึง คือ เครือข่ายขององค์กรหรือคนท่ีมีสถานภาพเดียวกัน อาชีพเดียวกัน ระดับเดียวกัน เช่น เกษตรกร นักวิจัย 
องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันวิจัย เป็นต้น การท างานในรูปแบบเครือข่าย จึงเป็นการเช่ือมโยงร้อยรัดเอาความพยายามและ
การด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหน่ึงร่วมกัน 
โดยท่ีแต่ละฝ่ายยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตนต่อไปอย่างไม่สูญเสียเอกลักษณ์ และปรัชญาของตนเอง การเช่ือมโยงน้ีอาจเป็น
รูปของการรวมตัวกันแบบหลวมๆ เฉพาะกิจตามความจ าเป็น หรืออาจอยู่ในรูปของการจัดองค์กรท่ีเป็นโครงสร้างของ
ความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน การท างานในรูปแบบของเครือข่าย ยังส่งเสริมให้เกิดความเป็นประชาธิปไตย (Democracy) ใน
สังคม คือ มุ่งเน้นการท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจภายใต้ความอิสระและความสมัครใจ ด้วยความแตกต่างของแต่ละบุคคลจึง
ต้องอาศัยการท างานร่วมกันแบบบูรณาการ เกิดเป็นการแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในรูปแบบการท างานของเครือข่าย 
และยังพัฒนาศักยภาพของตัวบุคคลในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจและเคารพซึ่งกันและกันด้วย 
 เครือข่ายอาจจัดต้ังข้ึนอย่างเป็นทางการจากหน่วยราชการหรือหน่วยงานพัฒนาเอกชน หรืออาจเกิดข้ึนแบบไม่เป็น
ทางการ ด้วยการวางแผนและการท ากิจกรรมร่วมกันของบุคคลหรือองค์กรท่ีสมัครใจ โครงสร้ างของเครือข่ายมีได้หลาย
รูปแบบ แต่ก็มีความส าคัญน้อยกว่ากระบวนการติดต่อกันหลายทิศทางของสมาชิกภายในเครือข่าย เครือข่ายต้องมีการ
แลกเปล่ียนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน สามารถจัดข้ึนในลักษณะการประชุมท้ังเชิงปฏิบัติการหรือการทดลอง รวมถึงการสัมมนา 
การเผยแพร่เอกสาร และการท ากิจกรรมร่วมกันโดยต้องมีกลุ่มหรือบุคคลท่ีเปรียบเสมือนแม่ข่ายในการท างาน ซึ่งในท่ีน้ี คือ 
กองทัพเรือ ท่ีนอกจากมีหน้าท่ีประสานงานกลุ่มบุคคลหรือองค์กรให้ด าเนินงานร่วมกันน้ัน ยังรับบทบาทในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานรวมถึงหน้าท่ีหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีใช้ในการปฏฺบัติงานเพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด อีกท้ังยังเป็นผู้ประสานให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรมีความสมัครใจในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน หรือท า
กิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ผ่านกองทัพเรือในฐานะแม่ข่ายท่ีมีโครงสร้างการบริหารงานท่ี ชัดเจน แต่ยังคงให้ความ
อิสระในการปฏิบัติงานในรูปแบบของการท างานแบบเครือข่าย ซึ่งกิจกรรมส าคัญท่ีสุดท่ีเครือข่ายทุกเครือข่ายท าร่วมกันตามท่ี
ได้กล่าวไปแล้วน้ัน คือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารประสบการณ์ เพื่อพัฒนาไปสู่การวางแผนร่วมกันและ
ด าเนินกิจกรรมบางอย่างรวมกัน ท าให้ด้านหน่ึงหลีกเล่ียงความซ้ าซ้อน อีกด้านหน่ึงท าให้กิจกรรมน้ันมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เพราะเป็นการประสานพลัง เป็นการใช้ทรัพยากร ใช้พลังงาน อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ดังน้ันสรุปได้ว่า เครือข่าย 
หมายถึงรูปแบบความสัมพันธ์ของปัจเจกบุคคล กลุ่ม และองค์กร ผ่านรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น 
กิจกรรม การส่ือสาร ความร่วมมือ การพึ่งพาอาศัย การแลกเปล่ียน การเรียนรู้ ซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์ท่ีมีโครงสร้างและรูปแบบท่ี
หลากหลาย แต่ถึงอย่างไรจะต้องมีเป้าหมายเดียวกัน 
 พลังของเครือข่ายจิตอาสาและทุนทางสังคมน้ัน เป็นส่วนท่ีร้อยเรียงเช่ือมเกี่ยวกัน พลังมีอยู่ในตัวของบุคคลทุกคน 
ทุนทางสังคมก็เช่นกัน การเป็นจิตอาสา ต้องกระท าด้วยความเต็มใจ และสมัครใจ มีความเสียสละและท่ีส าคัญ คือ ต้องไม่หวัง
ส่ิงตอบแทน แต่ในทางกลับกัน การไม่หวังส่ิงตอบแทน คือ ตอบแทนในรูปแบบของเงินทอง หรือส่ิงของอ่ืนๆ แต่ส่ิงตอบแทน
ในมิติทางใจน้ัน ผู้ท่ีเป็นจิตอาสามีความหวังท่ีจะได้รับความสุขจากการท าเพื่อผู้อ่ืน เพื่อสังคม เพื่อประเทศชาติกลับมาเป็นการ
ต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน ในการเป็นท้ังผู้ให้และผู้รับ การเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับผู้ท่ีเป็นจิตอาสาจึงมีความส าคัญเป็น
อย่างย่ิง เพราะเป็นส่วนท่ีจะช่วยกระตุ้นจิตส านึกในการสร้างประโยชน์ และเกิดแรงบันดาลใจท่ีอยากจะท างานจิตอาสาต่อไป
เรื่อยๆ จึงต้องช้ีให้เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน ว่าส่ิงท่ีจิตอาสาได้ร่วมกันท าน้ัน เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ
มากเท่าใดบ้าง แม้เพียงเล็กน้อยแต่ก็เป็นการช้ีให้เห็นถึงคุณค่าและศักยภาพในตนเองของผู้ปฏิบัติและเป็นแรงบันดาลใจท่ี
อยากจะให้มากข้ึนกว่าเดิม รวมถึงอยากจะพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถท่ีมากข้ึน เพื่อมาท าประโยชน์เพื่อผู้อ่ืน และ
เพื่อสังคมได้มากข้ึนส่งผลดีกับตัวบุคคลอย่างคาดไม่ถึง ถือเป็นการได้รับในส่ิงท่ีคุ้มค่ากว่าส่ิงท่ีได้ให้ไป และยังได้เรียนรู้การ
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ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในรูปแบบของเครือข่าย ท่ีจะต้องอาศัยการเสริมพลังอ านาจในการสร้างความเช่ือม่ันในจิตส านึกเดียวกัน 
เป้าหมายเดียวกัน และดึงเอาศักยภาพหรือทุนทางสังคมในตัวของแต่ละบุคคลมาก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมได้มากท่ีสุด 
ซึ่งงานจิตอาสาจะบรรลุตามเป้าหมายได้น้ัน จะต้องอาศัยพลังการท างานของเครือข่าย ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์และอานุภาพ
ในการร่วมแรงร่วมใจของประชาชนเพื่อสร้างประโยชน์และความดีงามให้กับประเทศชาติ 
 จะเห็นได้ว่าความหมายและองค์ประกอบของ ทุนทางสังคม (Social capital) ถูกกล่าวถึงในเชิงของความสัมพันธ์อัน
ดีท่ีเกิดข้ึนระหว่างบุคคล (Individual) หรือแม้กระท่ังระหว่างเครือข่าย (Network) เพราะฐานของแนวคิดทุนทางสังคม เช่ือ
ว่ามาจากการมีสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างบุคคลหรือ กลุ่ม/เครือข่าย ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกัน นอกจากน้ัน ยัง
หมายถึงการรู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง ในส่ิงท่ีท า ความไว้วางใจ และการต่างตอบแทน คือ การได้เป็นท้ังผู้ให้ และผู้รับ ในการ
เป็นจิตอาสาส่ิงท่ีได้รับกลับมา คือ ความสุขใจ และการรับรู้ถึงคุณค่าในตนเอง แม้จะเป็นนามธรรมแต่ก็สัมผัสได้ถึงคุณค่าทาง
จิตใจแต่ถึงอย่างไร วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (2548) ยังได้กล่าวถึงทุนทางสังคมว่า แม้จะเป็นปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นเรื่อง
ท่ีเน้นมิติในทางสังคม แต่ทุนทางสังคมย่อมมีเง่ือนไขในเชิงบริบท อันได้แก่ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งในแต่
ละชุมชนอาจมีทุนทางสังคมได้ไม่เท่ากัน และทุนทางสังคมสามารถสร้างข้ึนและเส่ือมสลายลงไปได้ ประเด็นท่ีส าคัญของทุน
ทางสังคม คือ สามารถมีพลังหรือศักยภาพซึ่งหลายชุมชนใช้เป็นเครื่องมือสร้างเสริมขีดความสามารถในการจัดการชุมชนใน
เรื่องต่างๆ ดังน้ัน แม้ในตัวบุคคลหรือเครือข่ายการท างานจะมีทุนทางสังคมภายในตนเองอยู่มากน้อยเพียงใด การเสริมสร้าง
พลังอ านาจยังคงเป็นส่ิงจ าเป็นในการเป็นจิตอาสา และการน าเอาทุนทางสังคมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 
เน่ืองจากโลกปัจจุบันอยู่ในยุคของทุนนิยมเสรี (Capitalism) ท่ีเช่ือว่าเป็นระบบเดียวท่ีสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ และ
น าพาสังคมโลกไปสู่การพัฒนาท่ีแท้จริงและย่ังยืน แต่ในความเป็นจริงระบบทุนนิยมเสรีเป็นเพียงข้ออ้างในการเอารัดเอา
เปรียบและกีดกันประชาชนและรัฐออกจากกระบวนการทางเศรษฐกิจและสังคม อีกท้ังไม่ได้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและ
เสมอภาคแต่เป็นการเลือกปฏิบัติ ข้ึนอยู่กับสถานการณ์และผลประโยชน์ของกลุ่มผู้มีอ านาจ การเติบโตข้ึนของระบบทุนนิยม
เสรีเกิดข้ึนต้ังแต่ยุคอาณานิคมจนถึงปัจจุบันกลับกลายเป็นการลดทอนทุนทางสังคม เกิดการเปล่ียนแปลงของบริบททางสังคม
และเศรษฐกิจ จึงจ าเป็นต้องมีการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) ให้กับกลุ่มผู้ท่ียังคงใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคม 
ให้มีความม่ันใจและเห็นคุณค่าในทุนทางสังคมท้ังของตนเองและของเครือข่ายและน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงเป็นการรื้อ
ฟื้นทุนทางสังคมพร้อมท้ังพัฒนาและปรับปรุงให้ก้าวทันต่อสถานการณ์โลกอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือน ามาใช้
งานผ่านบทบาทการเป็นจิตอาสาด้วยแนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจ ซึ่งใช้ส าหรับสร้างเสริมแรงจูงใจในการเป็นจิตอาสา
ด้วยความเต็มใจ และสมัครใจอย่างแท้จริงซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ รวมท้ังการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิด
ทัศนคติท่ีดีในการใช้ทุนทางสังคม ช้ีให้เห็นถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการปรับใช้ทุนทางสังคมภายในตนเองและ
ทุนทางสังคมของเครือข่ายจิตอาสา เพื่อน ามาสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ โดย Keiffer (1984) ให้ความหมาย 
การเสริมพลังอ านาจ ว่าหมายถึง กระบวนการท่ีท าให้บุคคลปรับเปล่ียนความรู้สึกจากบุคคลท่ีไม่มีคุณค่าไปสู่การยอมรับว่า
ตนเองเป็นผู้มีความสามารถอย่างแท้จริง เช่นเดียวกับ อารีย์ ธวัชวัฒนานันท์ (2553) ซึ่งให้ความหมายว่า การเสริมพลังอ านาจ 
หมายถึง การสร้างแรงจูงใจ ให้มีความม่ันใจในการท างาน อย่างบูรณาการท่ีท าให้บุคคลปรับเปล่ียนความรู้สึกไปสู่การยอมรับ
ว่าตนเองมีความสามารถอย่างแท้จริงในการท างานให้ส าเร็จได้ เพื่อให้บุคคลสามารถปรับเปล่ียนมุมมอง และทัศคติของตนให้
เกิดข้ึนในทางบวก 
 การเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) จึงเป็นกระบวนการในการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ท่ีท าให้
บุคคลยอมรับในคุณค่าของตนเอง ปรับเปล่ียนมุมมอง มีอิสระและเกิดการบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วม บนพื้นฐาน
ของความเช่ือและจริยธรรมทางสังคม ก่อให้เกิดความเช่ือม่ันและภาคภูมิใจในตนเอง เกิดก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุ
เป้าหมายไปพร้อมๆ กับการเกิดทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในเชิงบวก รวมถึงการน าทุนทางสังคมมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการท างานอย่างสูงท่ีสุด การเสริมพลังอ านาจไม่ได้ใช้เฉพาะในระดับปัจเจกบุคคลเท่าน้ัน ในการท างานร่วมกันอาจเกิด
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ปัญหาและอุปสรรคข้ึนบ้างระหว่างทาง การเสริมพลังให้ผู้ปฏิบัติมองเห็นถึงเป้าหมายท่ีแท้จริงในการด าเนินงาน ว่าท่ีสุดแล้ว
เราทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันในการเป็นจิตอาสา และช้ีให้เห็นถึงคุณค่าว่าส่ิงท่ีเราท าน้ันเกิดประโยชน์อย่างไร กับใครบ้าง 
จะส่งผลให้การท างานร่วมกันมีความคล่องตัวมากข้ึน เพราะเป็นการกระตุ้นเตือนให้จิตอาสาทุกคนให้ความส าคัญท่ีเป้าหมาย
ของการท างาน และมีก าลังท่ีจะร่วมกันขับเคล่ือนไปสู่ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบของการท างานแบบเครือข่าย 
 
บทบาทข้าราชการทหารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กับการเสริมสร้างพลังเครือข่ายจิตอาสาท่ีเท่าเทียมด้วยแนวคิด 
ทุนทางสังคม 
 สถานการณ์จิตอาสาในประเทศไทยก าลังมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตระหนักถึงความส าคัญในการเป็นจิตอาสา และทรงมีพระบรมราโชบายให้จัดต้ังจิตอาสาข้ึนใน
องค์กรภาครัฐ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้ประชาชนในประเทศหันมาสนใจและร่วมกันท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมมากข้ึน อีกท้ังยังทรง
เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาประชากรในประเทศให้เกิดความรักและหวงแหน มีความต้องการท่ีจะดูแลและฟื้นฟูถ่ินท่ี
อยู่อาศัยให้น่าอยู่ จึงพระราชทานแนวทางในการด าเนินงานด้านจิตอาสา โดยในระยะเริ่มต้นทรงมอบหมายให้องค์กรภาครัฐ
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท าโครงการ ผ่านการปฏิบัติงานในบทบาทของจิตอาสา ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย และภาค
ประชาชนเม่ือเป็นพระประสงค์ท่ีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการเป็นจิตอาสาและพระราชทาน
แนวทางในการด าเนินงาน องค์กรภาครัฐท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลัก จึงตระหนักถึงความส าคัญและยกให้
ภารกิจในด้านจิตอาสามีความเร่งด่วนเป็นอันดับแรก มิใช่แค่เพียงเป็นการสนองพระบรมราโชบาย แต่ยังเป็นการสร้างจิตส านึก
ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดต่อประชาชนและประเทศชาติ แสดงให้เห็นว่า การเป็นจิตอาสามีความส าคัญอย่างย่ิง
ในบริบทของสังคมไทย หรือแม้แต่บริบทของสังคมโลก กระบวนการพัฒนาจิตอาสาในภาครัฐต่างๆ จึงเป็นบทสะท้อนการ
เริ่มต้นของงานจิตอาสาในสังคมไทยอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม คล้ายเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนกล้าท่ีจะท าความดี
และเป็นเวทีให้ประชาชนได้มารวมกลุ่มกัน ผ่านโครงการท่ีมีจิตอาสาประจ าองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากจะเป็นการ
กระตุ้นให้ประชาชนลุกข้ึนมาท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมและเกิดเป็นผลดีต่อบ้านเมืองรวมถึงส่ิงแวดล้อมแล้วน้ัน ยังเป็นการ
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้แก่คนในชาติ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของข้าราชการทหารควบคู่ไปอีกด้วย โดยภารกิจหลัก
ของจิตอาสาในองค์กรภาครัฐ คือ การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบหน่วยงาน รวมท้ังเขตชุมชน และท่ีอยู่อาศัย และ
กระตุ้นให้เกิดเป็นความร่วมแรงร่วมใจเป็นก าลังส าคัญท่ีจะด าเนินภารกิจภายใต้บทบาทของการเป็นจิตอาสา สร้างความ
ร่วมมือระหว่างเครือข่าย ท้ังภาคพลเรือนและเหล่าทัพ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในการกระตุ้นจิตส านึกให้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการท าความดีเพื่อสังคม โดยไม่หวังส่ิงตอบแทน และยินดีท่ีจะเข้าร่วมโดยไม่มีการบีบบังคับ  
 การเป็นข้าราชการทหารควบคู่กับบทบาทของจิตอาสาน้ัน ก็นับเป็นส่วนหน่ึงของกันและกันมาช้านาน เพราะ
ข้าราชการ คือ ข้าของแผ่นดิน ในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ อีกท้ังต้องดูแลและปกป้อง ให้ประชาชนรู้สึกม่ันคง
และปลอดภัย ไม่ให้เกิดความแตกแยกสามัคคีระหว่างข้าราชการกับประชาชน หรือแม้กระท่ังการกระทบกระท่ังกันเองในหมู่
ประชาชนท่ัวไป การท าประโยชน์ให้กับประเทศชาติในมิติของงานจิตอาสาน้ัน ในความเป็นข้าราชการทหารส่งผลให้มีความ
น่าเช่ือถือ อีกท้ังในระบบการปฏิบัติงานยังมีสายงานการบังคับบัญชาและโครงสร้างในการจัดการท่ีชัดเจน รูปแบบในการ
ด าเนินงานจิตอาสา จึงเป็นเครือข่ายท่ีจัดต้ังข้ึนอย่างเป็นทางการ เน่ืองจากมีองค์กรภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติ ไม่ได้
เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มเพื่อท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง มีเป้าหมายในการด าเนินงาน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้ประชาชนตระหนักเห็น
ความส าคัญของการเป็นจิตอาสา และหันมาท าประโยชน์เพื่อสังคม โดยเริ่มจากการพัฒนาและปรับปรุงบริเวณท่ีอยู่อาศัยของ
ตนเอง และบริเวณชุมชนโดยรอบ โดยมีองค์กรภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนการด าเนินงาน และให้การสนับสนุนท้ังอุปกรณ์และก าลัง
พลโดยในองค์กรทางทหารจะมีหน่วยงานเดียวกันท่ีรับผิดชอบงานจิตอาสา คือ ฝ่ายกิจการพลเรือนประจ าเหล่าทัพมีหน้าท่ีใน
การอ านวยการและประสานการปฏิบัติ คล้ายกับเป็นศูนย์กลางในการบริหารงานด้านจิตอาสาประจ าเหล่าทัพและเป็นฝ่ายท่ี
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เช่ือมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการทหารและพลเรือน การปฏิบัติงานด้านจิตอาสานอกจากจะมุ่งเน้นไปท่ีรูปแบบ
การท างานของเครือข่ายแล้วน้ัน ยังส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระดับปัจเจกบุคคลผ่านเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือจาก
เป้าประสงค์ร่วมกัน ท าให้เกิดการท างานร่วมกันรวมถึงสัมพันธภาพท่ีดีท่ีได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันในการปฏิบัติงาน เกิดความ
เข้าใจในศักยภาพการท างานของแต่ละบุคคลและมีความเคารพในความแตกต่าง และลดอัตราเม่ือเกิดการร่วมแรงร่วมใจ 
แบ่งปันศักยภาพ ทรัพยากร และแบ่งเบาภาระงานซึ่งกันและกัน เช่น เม่ือเกิดความร่วมมือในการท ากิจกรรมร่วมกัน จุดเริ่มต้น
คือบริเวณท่ีอยู่อาศัยของประชาชน หากประชาชนในพื้นท่ีให้ความร่วมมือและมาร่วมในการท ากิจกรรมส่ิงท่ีได้รับไม่ใช่เพียง
ความสุขใจ แต่ได้รับประโยชน์โดยตรงกว่าน้ัน คือ การมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม น่าอยู่ และได้รับสุขภาพพลานามัยท่ีดีจากการมี
บริเวณโดยรอบท่ีอยู่อาศัยท่ีสะอาดและปลอดภัย ประชาชนจะเกิดความรักและหวงแหนในถ่ินท่ีอยู่อาศัยมากข้ึน หากในภาย
หน้าไม่มีหน่วยงานให้การสนับสนุน กิจกรรมดังกล่าวก็ยังคงด ารงต่อไปได้เพราะได้รับการพัฒนาท่ีฝังลึกเข้าไปยังจิตใจของ
ประชาชนในพื้นท่ีน้ัน ๆ และส าหรับข้าราชการทหารเม่ือประชาชนให้ความร่วมมือก็ส่งผลให้ก าลังพลได้ปฏิบัติงานแบบพอดี 
ภาระงานไม่มากจนเกินไป ท าให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างราบรื่นและด ารงอยู่บนฐานของความสุขกายสุขใจท่ีได้ลงมือท า ไม่
ก่อให้เกิดอันตรายอันเป็นผลจากการปฏิบัติงานท่ีหนักจนเกินไป และข้าราชการทหารยังได้เรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกับ
ประชาชน รวมถึงองค์กรภาคพลเรือนและภาคเอกชน รวมถึงสถาบันทางสังคมต่างๆ เช่น ชุมชนให้พื้นท่ีในการปฏิบัติงานและ
ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมเป็นจิตอาสา องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพยากรต่างๆ 
รวมถึงอาหารและน้ าด่ืม อันมีส่วนสนับสนุนให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น วัดและโรงเรียนมีส่วนในการให้พื้นท่ีในการ
ปฏิบัติและพักพิงแก้ผู้ปฏิบัติงาน อีกท้ังพระภิกษุ เด็กนักเรียน และครู อาจารย์ ยังเป็นจิตอาสาและเข้าร่วมในการปฏิบัติงานใน
แต่ละครั้งด้วย ส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือร่วมใจกันเกิดความสุขใจในการท างาน ในการเป็นท้ังผู้ให้และผู้รับ กล่าวได้ว่าใน
ระดับปัจเจกบุคคลน้ัน งานจิตอาสา มีส่วนช่วยในการลดอัตรา และได้ขัดเกลาตนเอง อีกท้ังยังได้พัฒนาตนเองท้ังด้าน จิตใจ 
สติปัญญา และสังคม ซึ่งน าไปสู่สังคมอันสงบสุขแบบม่ังคงและย่ังยืน 
 กรมกิจการพลเรือนหทารเรือ เป็นหน่วยหลักในการประสานการปฏิบัติงานจิตอาสาของกองทัพเรือ เป็นส่ือกลางใน
การประสานการด าเนินงานให้มีความสอดคล้องต่อบริบทพื้นท่ีและรูปแบบงานในแต่ละครั้งไปยังองค์กรเครือข่ายท่ีสามารถให้
การสนับสนุนได้ โดยเริ่มจากเครือข่ายภายใน อันได้แก่ หน่วยย่อยในกองทัพเรือ และเครือข่ายภายนอก คือ องค์กรอ่ืนๆ ท่ี
ไม่ใช่กองทัพเรือ ซึ่งในข้ันตอนของการประสานงาน ส าหรับหน่วยงานภายใน จะมีการประสานทางวาจาเป็นล าดับแรก เพื่อ
ความรวดเร็วในการด าเนินงาน แล้วจึงส่งเอกสารท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรไปตามล าดับสายงานธุรการ และส่วนหน่วยงาน
ภายนอก จะเริ่มประสานหน่วยงานท่ีเป็นหน่วยรับผิดชอบในพื้นท่ีน้ันๆ ก่อน เพื่อให้สะดวกต่อการด าเนินงานมากข้ึน ซึ่งใน
ปัจจุบันการด าเนินงานด้านจิตอาสาขององค์กรภาครัฐ มีความสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน เพราะผู้ปฏิบัติทุกภาคส่วนรู้หน้าท่ี
ของตนเองในการปฏิบัติภารกิจแต่ละครั้ง ว่าจะต้องท าอย่างไร หากต้องการการสนับสนุนในส่วนน้ีต้องประสานไปท่ีใด เพราะ
การแบ่งมอบภารกิจในแต่ละครั้ง จะมีการจัดการประชุมผู้แทนองค์กรต่าง ๆ ท่ีมีการด าเนินงานด้านจิตอาสาเพื่อมาหารือ และ
ตกลงใจกันท่ีจะท าให้ภารกิจในแต่ละครั้งส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เม่ือมีการแบ่งมอบภารกิจในภาพรวมแล้วน้ัน และองค์กรก็จะมี
การหารือกันเป็นการภายในอีกครั้งหน่ึง เพื่อวางแผนการด าเนินงาน และเตรียมการรองรับเม่ือได้รับการประสานให้ด าเนินการ
อย่างเร่งด่วน หรือกะทันหัน และพร้อมรับต่อสถานการณ์ตลอดเวลา ในภาพรวมของงานจิตอาสาส าหรับกรมกิจการพลเรือน
ทหารเรือ มีบทบาทเป็นท้ังผู้สนุบสนุนและผู้ปฏิบัติ โดยมีหน้าท่ีในการประสานงานกับหน่วยงานภายในกองทัพเรือและองค์กร
ภายนอกกองทัพเรือ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เช่น ชุดกันน้ า ส าหรับจิตอาสาของกองทัพเรือท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
ในการขุดลอกคูคลอง เป็นการป้องกันการเกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยงานท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายจะให้ข้าราชการทหาร
เป็นผู้ปฏฺบัติ เน่ืองจากมีอุปกรณ์ป้องกันท่ีเพียบพร้อมมากกว่า อีกท้ังอ านวยการปฏิบัติในภาพรวมท้ังหมดของโครงการจิตอาสา
ภายในกองทัพเรือ เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติบรรลุผลส าเร็จ 
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 บทบาทของข้าราชการทหารในการเสริมพลังอ านาจ (Empowerment) ด้วยทุนทางสังคม (Social capital) น้ัน 
เกิดจากการท่ีต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสา อีกท้ังเห็นความส าคัญในการท าประโยชน์เพื่อสังคม
และผู้อ่ืน โดยเป็นโอกาสดีท่ีเราในฐานะข้าราชการทหาร ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
เปรียบเสมือนเป็นจุดเริ่มต้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับข้าราชการทหารภายใต้บทบาทเดียวกัน คือ การ
เป็นจิตอาสา และได้ร่วมมือกันในการท าประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ การจัดต้ังให้มีระบบงานจิตอาสาข้ึนในองค์กร
ภาครัฐ ถือเป็นจุดเริ่มต้นให้ประชาชนมีความเปิดกว้างในการท าความดี เป็นการท าเพื่อสังคมท่ีรับรู้โดยท่ัวกัน ไม่ใช่เพียงการ
ปิดทองหลังพระ แต่เป็นการท าความดี และบอกต่อส่ิงเหล่าน้ีให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ท่ีสนใจมาเข้าร่วมในการกระท า
เพื่อสังคมน้ันต่อไปเรื่อยๆ ไม่มีส้ินสุด ในการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมด้านจิตอาสาภายในองค์กรจึงมีการเชิญชวนและ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากท่ีสุด และยึดม่ันในความรู้สึกท่ีต้องการท าเพื่อผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ สมัคร
ใจ และท่ีส าคัญ คือ ต้องไม่หวังส่ิงใดตอบแทน ก่อนการด าเนินงานแต่ละครั้งจะต้องมีการเตรียมความพร้อมท้ังก าลังพลของ
กองทัพเรือเอง และก าลังพลในภาคส่วนอ่ืนๆ รวมถึงประชาชนด้วย องค์กรทางทหารนอกจากมีหน้าท่ีในการให้การสนับสนุน
ก าลังพล ท่ีเป็นผู้ลงมือลงแรงในการท างานแล้วน้ัน ส่ิงส าคัญ คือ การเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติในภาพรวมของภารกิจแต่ละ
ครั้ง หมายรวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานด้วย ส่ิงส าคัญท่ีสุด คือ ด้านจิตใจ ท่ีต้องอาศัยการเสริมพลังอ านาจ
ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน ว่าเราน้ันรับรู้ได้ถึงความต้ังใจจริงของผู้ปฏิบัติงานว่ามีความยินดีและเต็มใจท่ีจะท าเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติอย่างแท้จริง ช้ีให้เห็นถึงส่ิงท่ีจะได้รับกลับไป เป็นส่ิงท่ีมีค่ามากกว่าเงินทองและของมีค่าอ่ืนใดน่ันคือ
การมีจิตใจท่ีเป็นสุข จากการได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน โดยวิธีการในการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ปฏิบัติงานน้ัน ใช้วิธีการพูดให้
ฟังโดยตรง เสมือนเป็นการปลุกใจก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ประชาชนท่ีมาร่วมงานก็จะเกิดความรู้สึกว่าส่ิงท่ีตนก าลังจะท า น้ันเป็น
ภารกิจท่ีย่ิงใหญ่ อีกท้ังเป็นโครงการท่ีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานให้กับประชาชนคนไทย โดยพื้นฐานของสังคมไทย
มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจมาอย่างช้านาน ประชาชนจึงเกิดความภาคภูมิใจและอยากมีส่วนร่วมด้วยการเป็น
จิตอาสาภายใต้โครงการท่ีพระองค์ทรงคิดค้นและริเริ่ม เปรียบเป็นความรู้สึกท่ีหาส่ิงใดมาเทียบไม่ได้ เม่ือประชาชนธรรมดาคน
หน่ึงได้มีโอกาสมาเข้าร่วมในภารกิจท่ีย่ิงใหญ่ โดยไม่ต้องเสียสละส่ิงใด นอกจากหัวใจท่ีพร้อมและมุ่งม่ันท่ีจะท าความดีเท่าน้ัน 
นอกจากน้ันยังท าให้เกิดการมองเห็นคุณค่าในตัวเอง และภาคภูมิใจ รวมถึงการมีทัศนคติท่ีดีข้ึนเกี่ยวกับตนเอง และการท า
ประโยชน์เพื่อผู้อ่ืน งานจิตอาสาช่วยให้มนุษย์มองเห็นคุณค่าและศักยภาพในตนเองมากข้ึน และรู้สึกว่าชีวิตของตนมีคุณค่ามี
ความหมายเม่ือได้ใช้ความรู้และศักยภาพท่ีตนเองมีมาท าประโยชน์เพื่อผู้อ่ืน ส่ิงต่างๆ ท่ีใช้ส าหรับการเสริมพลังให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานน้ัน ไม่ว่าจะเป็น การช้ีให้เห็นถึงความสามารถ องค์ความรู้ ทักษะ การรับรู้ถึงคุณค่าในตนเอง และความภาคภูมิใจ
ในตนเองน้ัน ล้วนแล้วแต่เป็นทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลท้ังส้ิน ซึ่งเป็นวิธีการหน่ึงท่ีนอกจากจะช่วยเสริ มพลังให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานแล้ว ยังท าให้เกิดความไว้วางใจข้ึนระหว่างทหารและประชาชน และเช่ือมโยงเป็นความสัมพันธ์อันดีข้ึนระหว่าง
การปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความรู้สึกเอ้ืออาทรและอยากท่ีจะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ภายใต้บทบาทเดียวกัน คือ การเป็นจิต
อาสา เกิดเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของเครือข่ายข้ึน ถึงแม้จุดเริ่มต้นจะเป็นเครือข่ายแบบหลวมๆ คือแบบเป็นทางการ 
ไม่ได้เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ท่ีมีจุดหมายเดียวกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจเกิดเป็นเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง แต่เช่ือว่าหาก
เราร่วมกันประคับประคองความสัมพันธ์อันดีท่ีมีต่อไปเรื่อยๆ โดยท่ีทุกคนก็ต่างท าหน้าท่ีของตนเอง หยิบย่ืนส่ิงท่ีตนเองมีแม้
เพียงเล็กน้อย ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ หรือทักษะความสามารถอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคล แต่เม่ือน ามารวมกันจะช่วย
เติมเต็มซึ่งกันและกันให้ภารกิจประสบผลส าเร็จได้อย่างแน่นอน ส่ิงส าคัญอีกประการหน่ึง คือ งานจิตอาสา ไม่ใช่เป็นผู้ให้เพียง
อย่างเดียว แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้รับด้วย เพราะผู้ท่ีต้ังใจมาท างานจิตอาสา หวังเพื่อให้ได้รับความสุขในการท าเพื่อสังคม 
และหวังว่าจะได้เห็นสังคมและประเทศชาติน่าอยู่มากข้ึน ซึ่งส่ิงเหล่าน้ีตอบแทนเรากลับมาโดยท่ีเราไม่ทันรู้ตัวทีเดียว และงาน
จิตอาสายังมีส่วนช่วยให้เกิดความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างบุคคล เพื่อนร่วมงาน รวมถึงระหว่างเครื่อข่ายในการท างานด้วย 
เพราะการเป็นจิตอาสา ไม่มีการจ ากัดเพศ อายุ การศึกษา ฐานะ หรืออ่ืนๆ เพียงแค่ทุกคนมีจิตใจท่ีอยากท าความดีเพื่อสังคม ก็
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สามารถเป็นจิตอาสาได้แล้ว เพราะทุกคนล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน และท างานในบทบาทท่ีเท่าเทียมกัน ร่วมมือร่วมใจกัน 
เพื่อให้งานด าเนินไปสู่ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างมากท่ีสุด 
 การสร้างความเป็นจิตอาสาด้วยบทบาททหาร มีความสอดคล้องท้ังในเชิงปัจเจกบุคคลและรูปแบบของความเป็น
เครือข่าย เน่ืองจาก ตามนโยบายกองทัพเรือ กล่าวถึงเรื่องของการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ให้แก่คนในชาติ ความเป็นจิตอาสาในบทบาททหารจึงมีทิศทางในการพัฒนาท่ีสามารถน ามาเช่ือมโยงการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกันได้ ต้องอาศัยทักษะในการเข้าถึงประชาชน เพื่อเชิญชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมในงานจิตอาสาของ
กองทัพเรือ เพราะในบทบาทของการเป็นทหารน้ัน มีท้ังก าลังคน และทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีพร้อมน ามาใช้ในการปฏิบัติงานอยู่
แล้ว แต่ส่ิงท่ียังขาดไป คือ ความร่วมมือร่วมใจ และความร่วมมือร่วมใจของภาคประชาชน ย่ิงในเฉพาะหน่วยงานท่ีด าเนินการ
ด้านกิจการพลเรือน จะเป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดในแต่ละเหล่าทัพ เพราะเป็นหน่วยงานท่ี
ด าเนินการกับภาคประชาชนโดยตรง จ าเป็นต้องมีทักษะและวิธีการในการสร้างความน่าเช่ือถือ ความไว้วางใจและสร้าง
ความรู้สึกท่ีม่ันคง ปลอดภัย ให้กับประชาชนท่ีมีต่อทหารได้ การขยายตัวของงานจิตอาสาในสังคมไทย จึงเป็นข้อดีและเป็น
เครื่องมือส าคัญในการเช่ือมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารและประชาชนได้ สอดคล้องกับทุนทางสังคมท่ีมีพื้นฐานแนวคิด
ของการมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ระหว่างบุคคลและระหว่างเครือข่าย สืบเน่ืองจากความร่วมมือระหว่างข้าราชการทหารและ
ประชาชน อาจเริ่มโดยหน้าท่ีและภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย โดยกองทัพเรือได้รับหน้าท่ีในการเป็นเจ้าภาพหลักของงานจิตอาสา 
แม้การด าเนินงานจะเป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย แต่ ส่ิงหน่ึงท่ีก่อให้เกิดคุณประโยชน์ตามมา คือ กองทัพเรือ
เล็งเห็นความส าคัญในการปลูกฝังความมีจิตสาธารณะและความสมัครใจในการท าประโยชน์ส่วนรวมให้กับก าลังพล ผ่านการ
ฝึกอบรมและการเรียนรู้การปลูกจิตส านึกท่ีดี รวมถึงการได้ท ากิจกรรมร่วมกับประชาชนและเหล่าทัพอ่ืนๆ แสดงให้เห็นถึงพลัง
การท างานของเครือข่ายและซึบซับเข้าไปในความรู้สึกนึกคิดของก าลังพลท่ีปฏิบัติงานท่ีผ่านมาโดยการเป็นข้าราชการทหารน้ัน 
ไม่ใช่เรื่องยากหากต้องการท่ีจะปลูกฝังจิตส านึก เพราะก าลังพลทุกนายได้รับการฝึกด้านระเบียบวินัยรวมถึงได้รับการปลูกฝัง
ให้มีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความส านึกรักและหวงแหงแผ่นดินเกิด รวมถึงประชาชนอันเป็น
เพื่อนร่วมแผ่นดินเดียวกัน จึงง่ายต่อการสร้างความกลมเกลียวและจิตส านึกในการท าเพื่อผู้อ่ืนเน่ืองจากทุนเดิมท่ีมีในตัวบุคคล
อันเป็นลักษณะเฉพาะของข้าราชการทหารอยู่แล้วน้ัน การได้ท ากิจกรรมร่วมกันและการให้ความช่วยเหลือประชาชนเม่ือเกิด
วิกฤตการณ์ต่างๆ จึงไม่ใช่เพียงหน้าท่ีอีกต่อไป เม่ือภาพท่ีสะท้อนกลับมาช้ีให้เห็นว่าก าลังพลเกิดความสุขในการปฏิบัติงาน 
จากก าลังใจและรอยย้ิมท่ีได้รับจากประชาชนรวมถึงเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ได้เห็นน้ าใจเล็กๆ น้อยๆ ท่ีแต่ละคนได้
น ามาแบ่งปันกันก่อเกิดเป็นส่ิงท่ีย่ิงใหญ่ ได้เรียนรู้ท่ีจะเคารพในศักยภาพของประชาชนและเครือข่ายในการท างาน อีกมุมหน่ึง
ก าลังพลเองก็ได้รับการเคารพและการยอมรับกลับมาเช่นกัน ต่อยอดไปสู่การสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเอง ต่อเหล่าทัพ และต่อ
ประเทศชาติ อีกท้ังยังก่อให้เกิดสังคมแห่งความเท่าเทียมเกิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันผ่านการท ากิจกรรมร่วมกัน
สอดคล้องกับทฤษฎีทุนทางสังคมรวมถึงการท างานในรูปแบบของเครือข่าย และน าไปสู่การกลับมาท ากิจกรรมในรูปแบบเดิม
ซ้ าไปซ้ ามา จากท่ีเริ่มต้นโดยภาระหน้าท่ีกลับกลายเป็นความสมัครใจ เต็มใจท่ีจะเสียสละและให้ความร่วมมือในการเป็นจิต
อาสาท่ีจะส่งต่อส่ิงดีๆ ไปยังผู้อ่ืนและประเทศชาติต่อไป 
 สรุปคือ เครือข่ายของงานจิตอาสา ต้องอาศัยบุคลากรในทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐและเอกชน หรือข้าราชการทหาร
และประชาชนท่ัวไปท่ีมีจิตสาธารณะ และเข้ามาร่วมกันมีบทบาทในการด าเนินงานจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม 
สอดคล้องกับแนวคิดจิตอาสา ท่ีกล่าวถึงความพร้อมในการเสียสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์แก่
ผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขท่ีได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน รวมถึงแนวคิดทุนทางสังคม ท่ีกล่าวถึงเครือข่ายในการท างาน 
ซึ่งเครือข่ายเหล่าน้ีจะท าให้งานจิตอาสา รวมถึงการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นไปในทิศทางท่ีก่อให้เกิดความสมดุลในการ
เกื้อหนุนกันของแต่ละภาคส่วน จิตอาสาแต่ละคนจะท าหน้าท่ีตามความถนัดของตนเอง ไม่ว่าหน้าท่ีเหล่าน้ันจะเล็กน้อยสัก
เพียงใด หากแต่ละบทบาทจะช่วยเติมเต็ม และส่งเสริมกันและกันให้งานจิตอาสาในแต่ละครั้ง สามารถด าเนินการไปได้อย่าง



รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีท่ี 65 
 
 

39 

ราบรื่น และเกิดผลส าเร็จท่ีลุล่วงตามเป้าประสงค์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม อีกท้ังยังส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขกาย
สบายใจ โดยท่ีข้าราชการในฐานะผู้สนับสนุนการปฏิบัติต้องมีส่วนช่วยในการเสริมพลังอ านาจให้กับเครือข่ายจิตอาสาท่ีเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน สอดคล้องกับแนวคิดการเสริมพลังอ านาจ ท่ีกล่าวถึงกระบวนการในการสร้างแรงบันดาลใจท่ีท าให้
บุคคลยอมรับในคุณค่าของตนเอง ปรับเปล่ียนมุมมอง มีอิสระและเกิดการบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วม ก่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง รวมถึงเสริมสร้างความเช่ือม่ันให้กับทุนทางสังคมของแต่ละบุคคลท่ีน ามาใช้ประโยชน์กับงานจิตอาสา 
ว่ามีความส าคัญและสามารถท าให้งานจิตอาสาบรรลุผลส าเร็จได้อย่างเท่าเทียมกัน 
 การเสริมพลังของเครือข่ายจิตอาสา ด้วยทุนทางสังคม ต้องเริ่มจากการเสริมพลังในระดับปัจเจกบุคคลก่อน ช้ีให้เห็น
ว่าส่ิงท่ีท าน้ันเกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างไร เป็นการเสริมพลังโดยอาศัยทุนในตัวของแต่ละบุคคล เน้นไปท่ีมิติทางจิตใจเรื่อง
ของการ มีคุณค่า และเกิดความสุขทางใจเม่ือได้ท าเพื่อผู้อ่ืน เป็นการให้ท่ีไม่หวังส่ิงตอบแทนก็จริง แต่กลับได้รับส่ิงตอบแทนท่ี
ย่ิงใหญ่กว่าส่ิงท่ีให้ไปมากมายทีเดียว โดยเริ่มจากท่ีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเล็งเห็นความส าคัญของงานจิตอาสาและทรง
มุ่งเน้นให้คนในชาติรักใคร่ปรองดอง และร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาประเทศชาติให้น่าอยู่ โดยภาร กิจหลักของจิตอาสา 
เริ่มแรก คือ การพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบหน่วยงาน รวมท้ังเขตชุมชน และท่ีอยู่อาศัย ท าให้เกิดเป็นความร่วมแรง
ร่วมใจระหว่างหน่วยงาน รวมถึงประชาชนในการพัฒนาพื้นท่ีรับผิดชอบของตัวเอง ถือเป็นจุดเริ่มต้นของจิตอาสาในประเทศ
ไทยท่ีมีระบบการท างานอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากจะมุ่งเน้นให้ประชาชนในชาติเกิดการพัฒนาตัวเองในการร่วมเป็นจิตอาสา
แล้วน้ัน การท างานในรูปแบบเครือข่ายได้เน้นไปท่ีการเสริมพลังในมิติขององค์ความรู้ และศักยภาพท่ีแต่ละบุคคลพึงมี โดยการ
เสริมสร้างพลังอ านาจให้มีความกล้าท่ีจะแสดงความรู้ ทักษะ และความสามารถของตนเองเพื่อน ามาใช้เป็นทุนทางสังคม
ส าหรับการท างานในรูปแบบของเครือข่าย เกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในการถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้และ
ทักษะของตนเองเพื่อเสริมสร้างให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดทุนทางสังคมในมิติการท างานของ
เครือข่าย รวมถึงแนวคิดในการเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับจิตอาสาในระดับปัจเจกบุคคลและเครือข่ายในการท างาน เพื่อให้
เกิดการท างานแบบมีความสุข มีอิสระ และเท่าเทียม โดยจากท่ีกล่าวมา สามารถสรุปบทบาทข้าราชการทหารกรมกิจการพล
เรือนทหารเรือ ในการเสริมสร้างพลังเครือข่ายจิตอาสาท่ีเท่าเทียม ด้วยแนวคิดทุนทางสังคม ได้ดังน้ี 
 1. เป็นแม่ข่ายในการท างานจิตอาสา คือ เป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของจิตอาสา สอดคล้องกับ
ทฤษฎีเครือข่ายว่าเม่ือมีแม่ข่ายก็ต้องมีลูกข่ายในการท างาน โดยลูกข่ายในการท างาน ได้แก่ หน่วยงานภายในกองทัพเรื อ 
องค์กรภายนอกกองทัพเรือ และภาคประชาชน 
 1.1 การประสานงานกับหน่วยงานภายในกองทัพเรือ 
 เป็นการประสานการท างานภายในหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการท างานจิตอาสาในแต่ละภารกิจ โดยมีหน่วยงาน
ส าหรับสนับสนุนก าลังพล 7 หน่วยงาน และกรมกิจการพลเรือนทหารเรือเป็นผู้จัดหาชุดปฏิบัติงานพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น 
ชุดกันน้ า ถุงมือยาง เป็นต้น 
 1.2 ประสานงานกับองค์กรภายนอกกองทัพเรือ 
 ส าหรับการประสานการปฏิบัติร่วมกับเหล่าทัพอ่ืน มีความคล่องตัวดี เพราะใช้วิธีการทางทหารเช่นเดียวกัน โดยเม่ือ
ได้รับภารกิจมาอย่างเร่งด่วนจะมีการประสานผ่านทางวาจาก่อน แล้วจึงจัดส่งเอกสารท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรตามสายงาน
ธุรการไปภายหลัง 
 1.3 ประสานงานกับองค์กรภาคพลเรือน  
 องค์กรภาคพลเรือนสามารถสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ในการปฏิบัติงานท่ีมีความพร้อมและตอบโจทย์
การปฏิบัติได้มากกว่า รวมถึงพื้นท่ีในการท ากิจกรรม ภาคพลเรือนจะมีความใกล้ชิดกับชุมชนและเข้าถึงประชาชนในพื้นท่ีได้
มากกว่า เม่ือกองทัพเรือได้รับการประสานให้จัดกิจกรรมจิตอาสาแล้วน้ัน จะต้องมีการประสานส่งต่อไปยังองค์กรภาคพลเรือน
ในพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อเตรียมความพร้อมท้ังสถานท่ีและอุปกรณ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบและเข้า
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มามีส่วนร่วมในการปฏิบัติแต่ละครั้ง เม่ือได้ประสานการปฏิบัติเรียบร้อยแล้วน้ัน จะมีการนัดหมายเพื่อประชุมมอบหมาย
ขอบเขตของงาน และหารือแนวทางด าเนินการร่วมกันเพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผล สอดคล้องกับแนวคิดทุนทางสังคมเรื่องการท างาน
ของเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์อันดีในรูปแบบการท างานของเครือข่าย มีการประชุมและตัดสินใจร่วมกัน รวมถึงมีการ
แบ่งปันทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ถือเป็นการใช้ทุนทางสังคมของแต่ละองค์กรอย่างมีคุณค่า และท่ีส าคัญคือมีเป้าหมายใน
การท าประโยชน์เพื่อสังคมเช่นเดียวกัน 
 2.เป็นผู้เสริมพลังอ านาจของเครือข่ายงานจิตอาสา  
 2.1 ผู้ปฏิบัติในองค์กร  
 เน่ืองจากผู้ปฏิบัติงานในองค์กรต้องปฏิบัติงานท่ีเป็นงานประจ าด้วย ดังน้ันการปฏิบัติภารกิจจิตอาสาในแต่ละครั้งจึง
ต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านจิตใจ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้ถึงคุณค่าในส่ิงท่ีท าและระลึกถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกับ
ประเทศชาติ เพราะในความเป็นข้าราชการทหารมีหน้าท่ีในการปฏิบัติตามค าส่ังท้ังท่ีเต็มใจและไม่เต็มใจ  แต่การท างานจิต
อาสา มุ่งเน้นในความเป็นอิสระในการท างาน ความเท่าเทียม รวมถึงความสุขใจเม่ือได้ท าประโยชน์เพื่อผู้อ่ืน เม่ือน าท้ัง 2 
บทบาทมาผสานกันแล้วน้ัน ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องท างานภายใต้ความสุขใจ สบายใจ และไม่รู้สึกว่าตนเองถูกเลือกปฏิบัติ และ
พร้อมท่ีจะเสียสละท้ังแรงใจ แรงกาย ข้าราชการทหารในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือจึงมีส่วนส าคัญในการสร้างความเข้าใจ 
และท าให้ผู้ปฏิบัติงานมองเห็นคุณค่าของตนเองและส่ิงท่ีท า เพื่อให้เกิดความสุขและความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นจิตอาสา 
 2.2 ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรภาคพลเรือน  
 การท างานจิตอาสาขององค์กรภาครัฐน้ัน มีจุดเริ่มต้นในชุมชน เพราะจะท าให้ประชาชนภายในชุมชนน้ันเห็น
ประโยชน์ท่ีตนได้รับ ซึ่งสะดวกต่อการเสริมพลังอ านาจของประชาชนในพื้นท่ีเพื่อให้มีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาต่อไป การ
ช้ีให้เห็นถึงคุณค่าในการท างานจิตอาสาภายในชุมชน เป็นทักษะในการสร้างแรงบันดาลใจ โดยเริ่มจากส่ิงท่ีประชาชนได้
ประโยชน์โดยตรง และท าเป็นต้นแบบเพื่อให้ประชาชนเกิดแรงจูงใจท่ีจะปฏิบัติตาม นอกจากประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกับชุมชน
แล้วน้ัน การมีส่วนร่วมของประชาชนยังเป็นการสร้างความปรองดองระหว่างองค์กรภาครัฐและประชาชนและยังส่งเสริมให้เกิด
ความเท่าเทียมอีกด้วย 
 
เครือข่ายการท างานจิตอาสาสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ใน 2 มิติ ดังนี้  
1. ประโยชน์ส่วนบุคคล  
 ท าให้รู้ว่าตนเองมีคุณค่า และมีความสุขเม่ือได้ท าเพื่อผู้อ่ืน ก่อให้เกิดทัศนคติในเชิงบวกต่อตนเองและต่อผู้อ่ืนในการ
ท างานร่วมกัน ดังค ากล่าวของ Achor (2011) ว่า “ถ้าคุณสามารถเพิ่มระดับความคิดเชิงบวกของคนบางคน ณ เวลาน้ีได้ 
สมองของเขาก็จะรู้สึกถึงส่ิงท่ีเราเรียกว่า ผลประโยชน์ของความสุข ซึ่ งก็คือ สมองคุณขณะคิดเชิงบวก ท างานได้ดีกว่าปกติ
มาก” รวมถึงการยอมรับในตนเอง รวมถึงได้รับการยอมรับจากคนอ่ืนด้วย อีกท้ังยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพภายในตัว
บุคคล ในการได้รับองค์ความรู้หรือทักษะใหม่ๆ เพื่มข้ึนจากการแบ่งปันทุนทางสังคมร่วมกัน เพราะเช่ือว่า สังคมไทยมีความ
เป็นจิตอาสาและความมีจิตสาธารณะอยู่ในวิถีชีวิตอยู่แล้ว แต่ในระยะเวลาท่ีผ่านมาอาจมีการลบเลือนหายไปบ้าง จึงต้องได้รับ
การรื้อฟื้นให้กลับมาอยู่ในวิถีสังคมไทยอีกครั้ง 
2. ประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม  
 การจัดต้ังจิตอาสาในองค์กรภาครัฐเป็นเพียงจุดเริ่มต้นท่ีช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของปัญหาและแนวทางการแก้ไขโดย
อาศัยบทบาทความเป็นจิตอาสา ในการต่อยอดไปยังประชาชนโดยท่ีไม่ต้องอาศัยองค์กรในการสนับสนุนการท างานจิตอาสา 
และเกิดเป็นสายสัมพันธ์อันดีระหว่างกันจากการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อมาร่วมท าประโยชน์ให้แก่สังคมในรูปแบบของ
เครือข่ายจิตอาสา ซึ่งการรวมกลุ่มในลักษณะน้ีจะเป็นเครือข่ายท่ีสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างย่ังยืน 
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 กล่าวได้ว่า กรณีบทบาทข้าราชการทหารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือในการเสริมสร้างพลังเครือข่ายจิตอาสาท่ีเท่า
เทียมน้ัน มี 2 บทบาท คือ 1) เป็นแม่ข่ายในการท างานจิตอาสา ท่ีมีหน้าท่ีในการประสานงานกับหน่วยงานภายในกองทัพเรือ 
องค์กรภายนอกกองทัพเรือ รวมถึงองค์กรภาคพลเรือน 2) เป็นผู้เสริมพลังอ านาจของเครือข่ายงานจิตอาสาให้กับท้ังผู้ปฏิบัติใน
กองทัพเรือ และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรภาคพลเรือน ซึ่งในบทบาทดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะในมิติ
ทางจิตใจ และยังสร้างให้เกิดการปฏิบัติงานจิตอาสาในรูปแบบของเครือข่าย น ามายังประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์เพื่อ
สังคมส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีทุนทางสังคม  
 
บทสรุปของบทบาทข้าราชการทหารกรมกิจการพลเรอืนทหารเรือในการเสริมสร้างพลังเครือข่ายจิตอาสาท่ีเท่าเทียม ด้วย
ทุนทางสังคม 
 บทบาทของข้าราชการทหาร ท่ีมีส่วนในการเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับจิตอาสาน้ัน เน้นว่าการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง
มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างข้าราชการทหาร องค์กรภาคพลเรือน และประชาชนท่ีเข้าร่วม คือ การท าประโยชน์และความดีงาม
ต่อสังคมเพื่อสนองพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และท่ีส าคัญ คือ การเป็นจุดเริ่มต้นให้คนในชาติเห็น
ความส าคัญของการเป็นจิตอาสา และการท าประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และหันมาสนใจท่ีจะท าเพื่อคนอ่ืนและเพื่อสังคม
เช่นเดียวกัน โดยเริ่มจากการท าเพื่อตนเองและสังคมบริเวณรอบท่ีพักอาศัยของตนเองก่อน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรักและ
หวงแหนในถ่ินท่ีอยู่อาศัยของตนเอง และต้องการดูแลรักษาให้สะอาด ปลอดภัย และน่าอยู่อย่างย่ังยืน ข้าราชการทหารกรม
กิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะของผู้ท่ีให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาพรวม เป็นท้ังผู้ปฏิบัติ และผู้สนับสนุนการปฏิบัติ
ให้ด าเนินไปตามแนวทางการด าเนินงานท่ีต้ังไว้และเน้นไปท่ีผลสัมฤทธิ์ท่ีย่ังยืนทางจิตใจ มีบทบาทในการเป็นแม่ข่ายในการ
ท างานรวมถึงบทบาทของการเป็นผู้เสริมพลังอ านาจของเครือข่ายงานจิตอาสา ซึ่งในบทบาทดังกล่าวน้ันก่อให้เกิดประโยชน์กับ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเป็นท้ังประโยชน์ส่วนบุคคลซ่งเน้นมิติทางจิตใจ และยังสร้างให้เกิดประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม ซึ่งเน้นการ
ปฏิบัติงานจิตอาสาในรูปแบบของเครือข่าย และส่ิงส าคัญต้องท าให้ประชาขนไว้วางใจในการได้มาร่วมงานกับเรา และเริ่มจาก
การสร้างสัมพันธ์อันดีให้เกิดข้ึนเสียก่อน หลังจากน้ันจึงได้แบ่งปันแนวความคิด อุดมการณ์ หรือเป้าหมายท่ีมีร่วมกัน ให้ผู้ท่ีมา
เข้าร่วมรับรู้และสัมผัสได้ว่าองค์กรท่ีเข้ามาเป็นฝ่ายสนับสนุนหรือเครือข่ายในภาคส่วนอ่ืนๆ ไม่ได้รับประโยชน์จากงานจิตอาสา
เลยแม้แต่น้อย หากแต่ส่ิงท่ีได้รับกลับมาน้ัน คือ ความไว้วางใจของประชาชน และเช่ือม่ันว่าประชาชนสามารถพึ่งพาอาศัย
ทหารได้จริง รวมถึงการสร้างให้ประชาชนเกิดความรู้สึกม่ันคงและปลอดภัยตลอด การด าเนินงานรวมถึงในชีวิตประจ าวันด้วย 
ท่ีส าคัญผลส าเร็จในมิติด้านจิตใจของประชาชน คือ ผู้ท่ีมาเป็นจิตอาสาน้ันได้รับความสุข และความรู้สึก ท่ีดีกลับไปหรือไม่ และ
เกิดแรงจูงใจท่ีอยากจะท าอีกหรือเปล่า รวมถึงแนวโน้มของการมีส่วนร่วมจากประชาชน ว่ามีแนวโน้มท่ีมากข้ึนในแต่ละครั้ง
มากน้อยเพียงใด เพราะการเป็นผู้ให้ควรได้รับก าลังใจท่ีดีเสียก่อน หลังจากน้ันจึงอยากจะชักชวนให้ผู้อ่ืนมาเข้าร่วมด้วย หาก
ท าแล้วดี ท าแล้วมีความสุข ก็อยากจะบอกต่อส่ิงดีๆ เหล่าน้ันให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ และได้รับความรู้สึกเช่นน้ันบ้าง เป็นการส่งต่อการ
ให้แบบไม่มีส้ินสุด 
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