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จิตสาธารณะและความรับผดิชอบต่อสังคม

ผูช่้วยศาสตราจารยม์ูห าหมดั สาแลบิง
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัทกัษิณ

จิตสาธารณะ หมายถึง การกระท าของบุคคลท่ีตระหนักรู้และค านึงถึงส่วนรวม
ร่วมกนั ท าใหเ้กิดความรับผิดชอบต่อสาธารณะสมบติั ทรัพยากรธรรมชาติ มีความ
เสียสละและอุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือใหแ้ก่ผูอ่ื้นหรือสังคมดว้ยความเตม็ใจ

ความหมายของจิตสาธารณะ
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1. ท าใหบุ้คคลมีความคิดขั้นสูง ช่วยยกระดบัจิตใจท่ีเป่ียมไปดว้ยเมตตา เพราะจิต
สาธารณะมุ่งเนน้การใหม้ากกวา่การรับ

2. บุคคลท่ีมีจิตสาธารณะย่อมเป็นท่ีรักใคร่ของบุคคลรอบขา้ง เพราะมองเห็น
คุณค่าในความดีท่ีมีอยูใ่นบุคคลนั้นมากกวา่มูลค่าของทรัพยสิ์นใด ๆ

ความส าคญัของจิตสาธารณะ

3. ท าใหส้ังคมมีการแบ่งปัน ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั และร่วมมือกนัดูแลรักษาส่ิงของ
สาธารณะเพื่อการใชป้ระโยชน์ร่วมกนั รวมทั้งส่ิงแวดลอ้มรอบตวั

4. ท าให้สังคมน่าอยู่และเป็นสังคมคุณภาพท่ีทุกคนสามารถอยู่ร่วมกนัไดพ่ึ้งพา
อาศยัซ่ึงกนัและกนั 

ความส าคญัของจิตสาธารณะ
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ระดบับุคคลหรือครอบครัว เป็นพื้นฐานส าคญัอย่างยิ่ง เร่ิมตน้จากการสร้างคนให้
กตญัญูรู้คุณต่อบิดามารดา กา้วต่อไปเป็นเร่ืองของจิตสานึกต่อสังคม ซ่ึงพื้นฐาน
ส าคญัมาจากการเล้ียงดู อบรม สั่งสอน และกระท าเป็นแบบอย่าง ส าหรับบุคคล
แมว้่าส่ิงท่ีท าเพื่อสังคมอาจจะมีปริมาณท่ีไม่มาก ถา้มองในเชิงคุณค่านั้นมีมาก 
อย่างน้อยก็ไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความสุข เช่น การเก็บกวาดขยะในสนาม
เดก็เล่น ในหมู่บา้นท่ีตนเองอาศยัอยู ่การช่วยผูสู้งอายใุนการขา้มถนน 

หรือลุงจิตร บินหลา คนบา้ กวาดถนน เป็นตน้

ระดบัของจิตสาธารณะ
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ลุงจติร บินหลา “คนบ้า” กวาดถนน
ทุกคนในต าบลบา้นหาร อ าเภอบางกล ่า จงัหวดัสงขลา รู้จกัชายคนน้ี บา้งเรียกเขาว่า 
“หลวงจิตร” บา้ง“นา้จิตร บินหลา” บา้ง “ลุงจิตร บา้นหาร” ไม่ว่าจะเรียกเขาในช่ืออะไร
ก็ตาม แต่ทุกคนจ าภาพชาย (เกือบ) ชราท่ีกม้หน้ากม้ตาใชจ้อบขดูดินออกจากถนนไดดี้ 
ลุงจิตรเร่ิมสังเกตเห็นเส้นถนนสีขาวถูกดินกลบทับจนแทบไม่เห็นเส้น ซ่ึงอาจเกิด
อนัตรายแก่ผูส้ญัจรไปมาได้ จึงตดัสินใจกลบับา้นไปเตรียมอาวุธ ทั้งจอบเสียม และมีด
พร้าข้ึนรถ เพื่อมาขดูเอาดินออกจากถนนแลว้โกยลงตน้ไมข้า้งทาง กองแลว้กองเล่า จน
ผูใ้ชถ้นนมองเห็นเส้นถนนสีขาวสะอาดตาตลอดเส้นทาง “อยา่ท าเลย เด๋ียวรถเฉ่ียวชน”
เหล่าผูเ้ป็นห่วงต่างเตือนลุงจิตรเสียงระงม

แต่คุณลุงกลบัตอบว่า “ยังไงคนเราทุกคนกต้็องตายอยู่แล้วฉะน้ันถ้าเราท าความดี
แล้วต้องมาตาย กไ็ม่เป็นไร ช่างมัน…เราแค่อยากช่วยเหลือให้ถนนดูดี สะอาด
ฝนตกทางน า้ไหลไม่ติดขัดเท่าน้ัน” “ลุงจิตรบา้ไปแลว้” บางคนกล่าวหาลุงจิตร
อย่างนั้น เม่ือเห็นเขาง่วนกวาดถนนกลางแดดจา้ตั้งแต่เชา้ยนัเท่ียง  “เราไม่ไดท้ า
ชัว่อะไร ถา้เราท าชัว่ ท าส่ิงผิดน่าอายกว่าเยอะ…ส่วนมากคนท่ีอา้ปากมกัไม่ท า
คนท่ีลงมือท ามกัไม่อา้ปาก…ลุงไม่อยากเอาเวลามาอยู่เฉย ๆ นั่งเล่นนั่งกินนัง่เล่า
แบบเขา…เสียดายเวลา เวลามนัผา่นไปแลว้เอากลบัมาไม่ได”้ ลุงจิตร ท้ิงทา้ย
ท่ีมา : นิตยสาร Secret ฉบบัท่ี 138
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ระดบักลุ่ม จิตสาธารณะระดบักลุ่ม เป็นการสร้างบรรทดัฐานทางสังคมร่วมกนั
ของกลุ่มบุคคล เป็นการเห็นชอบร่วมกันในการก าหนดว่า อะไรเป็นส่ิงท่ีพึง
ปรารถนาและอะไรเป็นส่ิงดี กลุ่มจะพยายามจรรโลงให้สมาชิกภายในกลุ่มยึดถือ
ปฏิบติัร่วมกนั เช่น กลุ่ม Trash Hero Pattani.

ระดบัของจิตสาธารณะ
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Trash Hero Pattani เป็นกลุ่มท่ีสร้างจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และฟ้ืน
คืนชายฝ่ังใหก้ลบัมาสวยงามอีกคร้ัง การเกบ็ขยะท่ีไดจ้ากทะเลแต่ละคร้ัง จะมีการ
คดัแยกทั้งรูปแบบขยะท่ีสามารถน ามารีไซเคิลและขยะท่ีตอ้งก าจดัท้ิง โดยขยะท่ี
ตอ้งก าจัดท้ิง ทางกลุ่มจะส่งต่อไปยงัส่วนงานท่ีรับผิดชอบไปก าจัดตามล าดับ
ต่อไป ส่วนขยะอยา่งเช่น เศษรองเทา้ เศษยางต่าง ๆ เหล่าน้ี จะน ามารีไซเคิลใหเ้กิด
มูลค่าใหม่อีกคร้ัง Trash Hero Pattani น าขยะท่ีเป็นเศษยาง เศษรองเทา้ มาลา้งท า
ความสะอาด และเขา้เคร่ืองตดับด ตดัเป็นช้ินเลก็ ๆ จนไดข้นาดท่ีตอ้งการ

หลงัจากนั้นน าเศษท่ีได ้มาผสมกบัยางท่ีเป็นตวัท าปฏิกิริยาในการก่อตวัของเศษ
ยาง กวนใหเ้ขา้กนั แลว้เทใส่แบบเพื่อเขา้เคร่ืองอดัเบา้ จนแน่นกลายเป็นแผ่นตาม
ขนาดท่ีตอ้งการ ส าหรับแผ่นท่ีท าไดจ้ะน ามาท าเป็นพื้นรองเทา้แตะ หลากหลาย
รูปแบบ ซ่ึงรองเทา้ท่ีไดแ้ต่ละคร้ังไม่สามารถบอกไดว้่าจะไดสี้ท่ีตอ้งการหรือไม่ 
เน่ืองจากเศษขยะท่ีเกบ็มีหลากแบบหลายสี และน่ีเองท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของรองเทา้
แตะ ภายใตช่ื้อ “ทะเลจร”

ท่ีมา http://www.paaktai.com/hot_news/detail/5

http://www.paaktai.com/hot_news/detail/5


12/08/62

7

คลปิ Trash Hero' ฮีโร่ผู้พชิิตขยะแห่งปัตตานี

https://youtu.be/w_oc_boQN2Q

ระดับองค์การ จิตสาธารณะระดับองค์การ เป็นฉันทานุมัติขององค์การท่ี
ก าหนดให้สมาชิกในองค์การยึดถือปฏิบัติ ซ่ึงจิตสาธารณะระดับองค์การมัก
เกิดข้ึนจากผูน้ าองค์การ และมกัจะตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายขององค์การ เช่น 
โครงการจิตอาสายัง่ยนืปลกูป่า 1 ทีม 1 ไร่ ของ ปตท. เป็นตน้

ระดบัของจิตสาธารณะ

https://youtu.be/w_oc_boQN2Q
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กลุ่ม ปตท. มีเป้าหมายท่ีจะเป็นบริษทัพลงังานไทยขา้มชาติชั้นน า จึงด าเนินธุรกิจดว้ยความ
รับผิดชอบต่อ สังคม ชุมชน และรักษาส่ิงแวดลอ้ม หลกัการส าคญัไดแ้ก่ Care (ห่วงใย) 
Share (แบ่งปัน) และ Respect (ใส่ใจ) เพ่ือตอบสนองเป้าหมายของกลุ่ม ปตท. จึงได้
ด าเนินการโครงการน าร่องการปลูกป่า 1 ทีม 1 ไร่ ดว้ยหลกัคิด ป่าในใจคน คือการปลูกป่า
ควบคู่กบัการพฒันาคน ชุมชน สังคม ท่ีก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ร่วมกนัระหว่างมนุษย์
ทรัพยากรธรรมชาติดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมและเป็นเจา้ของตน้ไมด้ว้ยการลงมือปฏิบติั
จริง เพ่ือเป็นการช่วยให้มีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม และเป็นการอนุรักษป่์าตน้น ้ า ใหมี้ความอุดมสมบูรณ์คงอยูต่่อไป
ท่ีมา :  http://www.pttreforestation.com/ForestProjectview.cshtml?Id=1

ด้านแรก ไดเ้รียนรู้ในส่ิงใหม่ท่ีแตกต่างและไดศึ้กษาจากการปฏิบติัจริง 
ด้านที่สอง ไดเ้รียนรู้เป็นแนวทางในการใชชี้วิตท่ีพึงระวงัต่อความเส่ียงทั้งหลาย
ด้านสุดท้าย เป็นการท าประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกวา่นึกถึงประโยชน์ส่วนตน

ประโยชน์ของจิตสาธารณะ

http://www.pttreforestation.com/ForestProjectview.cshtml?Id=1
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จิตสาธารณะจะมีความยัง่ยืนไดต้อ้งอาศยัความร่วมมือของทุกฝ่ายในสังคม ใน
ลกัษณะท่ีช่วยกันสร้างให้เป็นวฒันธรรม และจะให้เกิดความต่อเน่ืองนั้นตอ้ง
พฒันาบุคคลใหเ้กิดการรับรู้และการเรียนรู้สู่การปฏิบติัอยา่งเป็นระบบ

ความยั่งยนืของจิตสาธารณะ

1. จิตสาธารณะเก่ียวขอ้งกบัการคิดสร้างสรรค ์หรือการกระท าอยา่งมีจินตนาการ
2. จิตสาธารณะจ าเป็นตอ้งมีความตั้งใจใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ไม่ใช่เพียงแต่คิด
3. จิตสาธารณะเป็นกระบวนการท่ีก่อใหเ้กิดตน้แบบหรือตน้ก าเนิด
4. ผลของงานจะตอ้งมีคุณค่าตอบสนองกบัวตัถุประสงคไ์ด ้

จิตสาธารณะกบัความคิดสร้างสรรค์
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อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ
1. การสร้างความรู้
2. การสร้างความดี
3. การสร้างจิตส านึกในการรักส่ิงแวดลอ้ม

กจิกรรมสาธารณะ

เทคนิคหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมเพื่อให้เกิดผลส าเร็จของกิจกรรมจิตสาธารณะ คือ 
การโคช้ (Coach) การโคช้เป็นลกัษณะของการเป็นคู่คิดใหก้บัผูไ้ดรั้บการโคช้ โดย
ใชก้ระบวนการการกระตุน้ ความคิด และการเรียนรู้ท่ีสร้างสรรค ์และกระตุน้ใหผู้ ้
ไดรั้บการโคช้มีแรงบนัดาลใจในการน าศกัยภาพของตนเองทั้งดา้นส่วนตวัและใน
งานออกมาใชสู้งสุด

การโค้ชทีมงานจิตสาธารณะ
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1. เปิดโอกาสใหที้มไดแ้ลกเปล่ียนความเห็น โคช้รับฟังอยา่งใส่ใจ
2. กระตุน้ให้มีการระดมสมองว่าส่ิงท่ีจะลงมือปฏิบติัมีอะไรบา้ง ให้สมาชิกใน

ทีมไดใ้ชศ้กัยภาพความคิดเตม็ท่ี
3. โคช้ทบทวนในส่ิงท่ีตกลงกนั เสนอการสนบัสนุน และขอค ามัน่ในการลงมือ

ปฏิบติั
4. สุดทา้ยคือ โคช้ทบทวนการร่วมงานวนัน้ี เราไดเ้รียนรู้อะไรจากกนั

ขั้นตอนการโค้ชทีมงานจิตสาธารณะ

จิตสาธารณะกับความท้าทายเพื่อพฒันาสู่ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ การ
ยกระดับจิตใจเพื่อสังคม คือการท่ีมนุษย์มีจิตส านึก รู้จักการให้ การแบ่งปัน
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เป็นการให้ท่ีให้ดว้ยความเต็มใจ ไม่หวงัส่ิงใดตอบแทน ให้แลว้
รู้สึกสุขใจ และไม่ท าให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน การตระหนักถึงการอยู่ร่วมกนัอย่างมี
ความสุข ท าใหเ้กิดเป็นค่านิยมท่ีดีในสังคม

ความสัมพนัธ์ระหว่างจิตสาธารณะและความรับผดิชอบทางสังคม



12/08/62

13

การมองอนาคตของสังคมไทยว่าจะเป็นอยา่งไร เราดูไดจ้ากการใชชี้วิตของคนใน
สังคม ความเจริญกา้วหน้าทางเศรษฐกิจ คุณภาพสังคม ของประเทศไทยจะเป็น
อย่างไร เยาวชนมีส่วนส าคญัอย่างยิ่ง (พลงัของคนรุ่นใหม่) การมุ่งท่ีจะฝึกหัด 
สอนสั่ง และฝึกอบรม ให้เยาวชนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอยา่งยิง่

บทส่งท้าย


