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   “เรำควรท�ำให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีไม่ทอดท้ิงกัน เป็นสังคมท่ีมองเห็น 
ควำมทุกข์และควำมสุขของคนอื่นร่วมกัน มีควำมเอ้ืออำทร ไม่นิ่งดูดำยเม่ือเห็นผู้อ่ืน 
เป็นทุกข์ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน...  

มูลนิธิหัวใจอำสำ
หนุนสร้ำงกำรมีหัวใจอำสำและกำรแบ่งปันในสังคม

	 น่ีคือค�ากล่าวของอาจารย์ไพบูลย์ 
วัฒนศิริธรรม	 ผู ้ก ่อต้ังมูลนิธิหัวใจอาสา	
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 ที่แม้ท่าน
จะจากไปแล้วกว่า	 5	 ปี	 แต่แนวคิดในการ
ท�าความดีเพื่อสังคมของท่านก็ยังด�ารงอยู ่
ผ ่านคู ่ชีวิตคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 
ประธานกรรมการ	และคณุกรรชิต สขุใจมิตร
ผู้อ�านวยการ
	 มูลนิธิหัวใจอาสา	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อ	 28	
เมษายน	 2551	 โดยประธานคณะก่อตั้งคือ
อาจารย์ไพบูลย์	 พร้อมกับผู้ร่วมอุดมการณ์ที่
อยากเห็นสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความสุข	มี
เจตจ�านงค์เพื่อให้ค�าปรึกษา	จัดกระบวนการ
เรียนรู้	 ส่งเสริมหรือด�าเนินการเกี่ยวกับการ

จัดการเชิงระบบและอย่างเป็นขบวนการ
ในงานพัฒนาสังคม	 ที่รวมถึงการพัฒนา
งานอาสาสมัคร	 การส่งเสริมการท�าความด	ี 
การสร้างเสริมสุขภาพ	 การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น	การพัฒนาประชาสังคมและอื่นๆ	มี
การจัดสรรงบประมาณจากรายได้และการ
บริจาค	สนับสนุนเป็นกองทุนแต่ละแผนงาน	
โดยมีแผนงานส�าคัญ	5	แผนงานหลัก	
	 หนึ่งในแผนงานของมูลนิธิฯ	 ซึ่งสร้าง
หัวใจอาสาให้เกิดข้ึนในสังคม	 คือแผนงาน 
ส่งเสริมการมีหัวใจอาสาและการให้และ
การแบ่งปันในสังคม	มี	 “กองทุนส่งเสริม
การมีหัวใจอาสาและการแบ่งปันในสังคม”	
รองรับ	 มีโครงการส�าคัญคือ	โครงการเสริม
สร้างเครือข่ายจิตอาสา เพ่ือการพัฒนา
องค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน  (HAPPY 
HEART TO HAPPY SOCIETY)	เน้นการ
เสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายองค์กรแห่งการให้เพื่อสังคมใน
ภาคธุรกิจ	โดยมีองค์กรแห่งการให้ที่เข้าร่วม
โครงการกว่า	400	องค์กร
	 มูลนิธิหัวใจอาสาท�างานขับเคลื่อน 
จิตอาสาให้เกิดขึ้นในรูปแบบใด	 ท�าไมหลาย
องค์กรจึงสนใจเข้าร่วมโครงการเราไปหา 
ค�าตอบนี้ด้วยกัน
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ชวนกันมำคิดมำคุย…แล้วขับเคลื่อน
สังคมไปด้วยกัน 
	 คุณกรรชิต	 ผู้อ�านวยการมูลนิธิหัวใจ
อาสาเล่าว่าบทบาทหลักของมูลนิธิฯ	คือการ 
กระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ
ในสังคมอย่างลุ่มลึก	 มีการขยายผล	 และมี
การน�ากลยทุธ์ต่างๆมาปรบัใช้อย่างเหมาะสม
 “เราชวนคนในองค์กรต่างๆ มาคิด 
มาคุยมาขับเคลื่อนสังคมในประเด็นต่างๆ  
ร่วมกัน กระตุ ้นให้เกิดการลงมือท�า และ 
ส ่งเสริมให ้ ส่ิงที่ดีนี้แผ ่ขยายไปในสังคม  
จนกลายเป็นกระแสแห่งความดี”	 คุณกรรชติ
กล่าว
	 หากจะว่าไปแล้ว	 แรงบันดาลใจส�าคัญ
ที่ท�าให้มูลนิธิฯ	 ท�างานสนับสนุนในเร่ือง	 
“จิตอาสา”	มาจากแนวคิดในการสร้างสังคม
ที่มีความเข้มแข็ง	 อยู่เย็นเป็นสุข	 โดยต้อง
ค่อยๆ	ท�าไปทีละนิดๆ	และขับเคลื่อนไปด้วย
กันเป็นเครือข่าย	 แม้ไม่เห็นผลในระยะสั้น	 
แต่มูลนิธิฯ	 เชื่อว่าในอนาคต	 ผลที่เกิดขึ้นจะ
กลายเป็นกระแสที่ดีในสังคม	
	 เริ่มต้นมูลนิธิฯได้ร่วมกับ	 ส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 
ขบัเคล่ือน	เร่ือง“องค์กรแห่งความสขุ”	ทีเ่ป็น 
กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างม ี

เป้าหมาย	 และยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ขององค์กร	 เพื่อให้คนมีความ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง	น�าพาองค์กรไปสู่ 
การเติบโตอย่างยั่งยืน	 ซึ่งมีลักษณะส�าคัญ	
คือ	 การสร้างหัวใจอาสา	 หัวใจแห่งการให	้
ของบุคลากรภายในองค์กรออกไปสู่สังคม	
(Happy	Heart	to	Happy	Society)	โดยทาง
มูลนิธิฯมีบทบาทในการจัดการแลกเปลี่ยน
เรยีนรู	้การเช่ือมโยงเครอืข่าย	ถอดองค์ความรู	้ 
พัฒนาและส่งเสริมสังคมแห่งการให้

เมื่อคนมีควำมสุข สังคมก็ต้องสุขด้วย 
	 จากจุดนี้	มูลนิธิฯมองว่าเป็นจุดเริ่มต้น 
ที่ดีในการต่อยอดในการเสริมสร้างเครือข่าย
จิตอาสา	 เพื่อการพัฒนาองค์กรและสังคม
อย่างยั่งยืน		(Happy	 Heart	 to	 Happy	
Society)	 เพราะเมื่อคนมีความสุขแล้ว	 ต้อง
รู้จักให้กับสังคมด้วย	
 “เมื่อเป็นองค์กรแห่งความสุขแล้ว  
เราน่าจะขยบัเป็นองค์กรคณุธรรมแห่งความด ี
ด้วย โดยมูลนิธิฯจะเข้าไปสนับสนุนในเรื่อง 
‘การให้’อย่างมีกลยุทธ์ ชวนกันขับเคลื่อนใน
ประเด็นท่ีส่งผลกระทบต่อสังคม ตอบโจทย์
ของสังคมอย่างแท้จริง ที่ผ่านมาเราจะพบว่า 
องค์กรต่างๆมีการท�า Corporate Social 
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Responsibility ( CSR ) แต่มักจะเห็นแต่ 
‘กิจกรรม’ มากกว่า ‘ผล’ที่เกิดขึ้น เช่น การ
ปลูกป่าชายเลน หรือการยิงเมล็ดพันธุ์พืช 
พนักงานในองค์กรได้ท�ากิจกรรมดีๆ ร่วมกัน 
แต่ผลที่ได้รับอาจไม่ดีอย่างที่คาดคิด ต้นไม้
ที่ปลูกหรือยิงเข้าไปในป่าเจริญเติบโตน้อย  
เราจึงชวนองค์กรต่างๆมาท�าในเร่ืองการให้
อย่างมีกลยุทธ์ คือ เป็นการให้ที่สร้างสังคม 
น่าอยู่ สร้างสังคมเข้มแข็งได้ เราท�าหน้าที่
ในการขายไอเดีย กระตุ้นส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการ องค์กรต่างๆท�ากิจกรรมที่ม ี
ผลกระทบต่อสังคม รวมถึงเชื่อมโยงองค์กร
ต่างๆ เป็นเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ถอดองค์ความรู้ระหว่างกันอีกด้วย” 
	 กระบวนการท�างานของมูลนิธิฯ	 เริ่ม
จากการเป็นตัวกลางในการพูดคุยท�าความ

เข้าใจกบัองค์กรต่างๆ	ซึง่ตวัแทนส่วนใหญ่จะ
เป็นฝ่ายบุคคลขององค์กรนั้นๆ	 หลังจากนั้น
จะมีการอบรม	พาไปศึกษาดูงาน	แล้วน�ามา
ถอดองค์ความรู้	เพื่อน�ามาสร้างเป็นกิจกรรม
ในองค์กรของตัวเอง	 เมื่อท�ามาได้สักระยะ	
แต่ละองค์กรก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	
ถ้าประเด็นไหนทางสังคมน่าสนใจ	 องค์กร
ต่างๆสามารถร่วมท�ากันได้	 ทางมูลนิธิฯก็จะ
ประสานให้เกิดการร่วมมือ	

จิตอำสำ…ก่อกำรดีเพื่อสังคม 
	 ท่ีผ่านมากิจกรรมหนึ่งท่ีทางมูลนิธิฯ
สนับสนุนคือ	 การที่องค์กรเอกชนเข้าไป
ท�ากิจกรรมกับเด็กๆ	 ในสถานพินิจ	 ซึ่งเป็น
โครงการที่มีความยั่งยืน	 มีกระบวนการเป็น 
ขั้นตอน	 เริ่มจากการไปเสริมสร้างทัศนคติ 
เชิงบวกในการใช้ชีวิต	 มีการฝึกอบรมอาชีพ	
และสุดท้ายมีการรับเข้าท�างานในสถาน
ประกอบการ
	 นอกจากนั้น	 ยังมีโครงการที่ให้องค์กร
ต่างๆ	 ชักชวนพนักงานให้น�าเสื้อผ้าข้าวของ
เครื่องใช้ที่อยู ่ในสภาพดี	 มาบริจาคที่ร้าน 
ปันกัน	 ของมูลนิธิยุวพัฒน์	 เพื่อที่ทางร้าน
จะน�าไปจ�าหน่ายและน�าเงินที่ได้ไปใช้ใน
โครงการทุนการศึกษา	 “ส่งน้องเรียน	 สร้าง
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เด็กดี”	 ที่สร้างโอกาสทางการศึกษาและ 
ช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดโอกาสให้ได้รับการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	 6	 รวมถึงโครงการพัฒนาเยาวชน	 และ
โครงการพัฒนาครู
	 รวมถึงโครงการห้องสมุด	 4	 มิติ	 ที่จะ
ท�าให้เดก็ด้อยโอกาสในชนบทได้พฒันาทกัษะ
ต่างๆ	ที่แบ่งออกเป็น	มุมดู	ประกอบด้วย	ทีวี	
สื่อมัลติมีเดีย	ส�าหรับเด็ก	เช่น	ซีดี	วีซีดี	(เช่น	
สารคดี	 เพลงเรียนภาษาอังกฤษ)	 มุมอ่าน 
รวบรวมหนังสือที่เหมะสมส�าหรับเด็ก	 ตาม
ค�าแนะน�าของหน่วยงานวชิาการ	เช่น	หนังสอื
นิทาน	 ภาพประกอบวรรณกรรมเยาวชน	 
มุมเขียน	 ท�าให้เด็กๆปลดปล่อยจินตนาการ
สู่กระดาษด้วยการวาดภาพระบายสี	 ส่วน 
มุมเล่น	 มีของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการ
ส�าหรับเด็กปฐมวัยของเล่นที่เสริมสร้างการ
ท�างานร่วมกนัเป็นกลุม่	เช่น	เกม	crossword	
ตัวต่อพยัญชนะ	
 
	 คณุกรรชติเล่าว่า	ความยัง่ยนืของการท�า
โครงการต่างๆ	เกดิขึน้ได้กด้็วยการสือ่สารทีด่ี
ในองค์กร	มกีารเปิดเป็นเวทมีาเล่าถงึความสขุ	 
สิ่งที่ได้เรียนรู้ของพนักงาน	 ซึ่งช่วยกระตุ้น
ให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อไปอย่าง
ต่อเน่ือง	 ที่ส�าคัญ	 เมื่อคนท�างานมีความสุข	 
และมีคุณธรรม	 องค์กรได้รับเสียงชื่นชม
จากคนภายนอก	 ผลประกอบการที่ดีขึ้น	 
ทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อ
สังคมตามมาในที่สุด	
	 อย่างไรกต็าม	โครงการทกุอย่างทีเ่กดิขึน้ 
ไม่อาจส�าเร็จได้หากขาดความร่วมแรงร่วมใจ
ของคนในองค์กร	สิง่ส�าคัญคือ	ความตระหนกั
ว่าตัวเองสามารถท�าประโยชน์ให้กับสังคม

ได้ผ่านกิจกรรมต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อสังคม
อย่างแท้จริง	 ท่ีผ่านมาอาจมีอุปสรรคปัญหา
บ้าง	เช่น	ผู้บริหารในบางองค์กรไม่เห็นความ
ส�าคญั	ทางมลูนธิฯิ	มองหาทางแนวทางในการ
แก้ไขปัญหานี้	 ด้วยการจัดเสวนาพูดคุยกับ 
ผูบ้รหิารโดยเฉพาะเพือ่ท�าความเข้าใจมากขึน้	
	 มูลนิธิหัวใจอาสา	 พยายามน�าปัญหา
ทางสังคม	 มาเป็นตัวตั้ง	 แล้วชักชวนองค์กร
น้อยใหญ่มาร่วมแรงร่วมใจกันคิดหากลยุทธ์
ในการเป็นผูใ้ห้	เพือ่ตอบโจทย์ทางสงัคมอย่าง
แท้จริง	 และวันนี้ความส�าเร็จก็เกิดข้ึนอย่าง
ชัดเจนแล้วในหลายองค์กร	 ซ่ึงสะท้อนเป็น
ผลดีต่อสังคมนั่นเอง	




