อาสาสมัครกับสิ่งแวดล้ อม : จิตอาสาสร้ างการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตสีเขียว
งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ ที่ 1 วันที่ 7 พค. 58 เวลา 15.15 – 16.45 น.
ณ ห้ องประชุม 2-1 ชัน้ 2 อาคารเอนกประสงค์ (อาคาร 10) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
องค์ กรรับผิดชอบ: Greenpeace, มูลนิธิสงิ่ แวดล้ อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (FEED)

รายชื่อวิทยากรและผู้ดาเนินรายการ:
มูลนิธิส่ ิงแวดล้ อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่ างยั่งยืน (FEED)
1. นายธีรยุทธ ลออพันธ์ พล
2. นางสาวจรัญพร เลิศสหกุล
3. นายวรต อรุณรักษ์ รัตนะ
4. นายไกรสร ไทยแสนทา
5. นางสาวกมลทิพย์ คานึง
Greenpeace
1. สุรัจนา กาญจนไพโรจน์
2. พนิตา คงสุข
3. วัชรพล แดงสุภา
ดาเนินรายการ
1. เหมือนดาว คงวรรณรัตน์
2. ภุชงค์ แซ่เช้ า
รูปแบบในการดาเนินการประชุม
- กิ จ กรรมต้ อ นรั บ ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม ด้ ว ยบทเพลงธรรมชาติ เพลงโลกสวยด้ ว ยมื อ เรา และเพลงไม่
ต่างกัน โดยคุณธี รยุทธ ลออพันธ์ พล : รองผู้อานวยการฝ่ ายสิ่งแวดล้ อมศึกษา มูลนิธิสงิ่ แวดล้ อม
ศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

-

บรรยายเรื่ องสถานการณ์สงิ่ แวดล้ อมในปั จจุบนั แลกเปลีย่ นพื ้นฐานความรู้และความเข้ าใจร่วมกัน
ได้ แก่ประเด็น ปั ญหาสิ่งแวดล้ อม ความหมายของอาสาสมัครเพื่อสิ่งแวดล้ อม และการสร้ างการ
เปลี่ยนแปลงสู่การพัฒ นาอย่างยั่งยืน เป็ นต้ น โดยคุณ สุรัจ รา กาญจนไพโรจน์ : ผู้จัดการฝ่ าย
ขับเคลือ่ นพลังมวลชน กรี นพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

-

กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ 2 กลุม่ โดยแบ่งครึ่งผู้เข้ าร่วมการประชุมสลับกลุม่ การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
จาก 2 หน่วยงานคือ Greenpeace, FEED

-

รวมกลุม่ สรุปผลการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้และตอบข้ อคาถามจากผู้เข้ าร่วมการประชุม

แบ่ งกลุ่มย่ อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สาระสาคัญที่เกิดขึน้
ปั ญหาสิ่งแวดล้ อม
มลพิษทางน ้า เช่น น ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม น ้ามันรั่วไหลลงทะเล และมหาสมุทร การตัดไม้
ทาลายป่ า ส่งผลกระทบต่อทังสั
้ ตว์ป่า และมนุษย์ ปั ญหาวิกฤตโลกร้ อน ซึง่ เป็ นผลกระทบจากการใช้ พลังงาน
ฟอสซิล ส่งผลกระทบให้ เกิดภัยพิบตั ิตา่ งๆ ในปั จจุบนั วิกฤตปั ญหาทางทะเล
อาสาเพื่อสิ่งแวดล้ อม
คือ กิจกรรมที่ต้องอุทิศเวลาให้ โดยไม่มีผลตอบแทน เพื่อสิง่ แวดล้ อม
คือ กิจกรรมที่ไม่มีคา่ จ้ างตอบแทน เพือ่ สนับสนุนองค์กรที่ไม่หวังผลกาไร
คือ กิจกรรมที่ไม่หวังผลกาไร เพื่อสิง่ แวดล้ อม โดยคน กลุม่ หรื อองค์กร
ทาประโยชน์ตอ่ สิง่ แวดล้ อม ชุมชน และเกิดประโยชน์ตอ่ ตัวอาสาสมัครเอง โดยที่ไม่ได้ รับค่าจ้ างตอบ
แทน ไม่มีการบังคับ ตระหนัก และให้ เคารพกับสิทธิความเป็ นคน เพศ ความแตกต่างหลากหลายอาชีพ เปิ ด
โอกาสสร้ างความเท่าเทียม
การมีส่วนร่ วมอาสาเพื่อสิ่งแวดล้ อมในระดับต่ างๆ

 เป็ นผู้สงั เกตการณ์ เช่น ดูขา่ ว ฟั งการสนทนาของกลุม่ เพื่อน
 ติดตาม เช่น กดไลค์ ตามประเด็นข่าว สมัครสมาชิก
 เข้ าไปมีสว่ นร่วม เช่น ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ร่วมลงชื่อรณรงค์ออนไลน์
 เป็ นปากเป็ นเสียง แสดงความคิดเห็น เผยแพร่ออกไป แชร์ ตอ่ บอกเพื่อน ถกเถียง
 การรู้สกึ เป็ นเจ้ าของ เช่น ได้ รับความมอบหมายให้ ไปทากิจกรรม ทุม่ เทพลังเวลา สนับสนุนทางการเงิน
 การเป็ นผู้นา คือ พูดแทนสิง่ แวดล้ อม สร้ างงานรณรงค์เอง ยกประเด็นปั ญหา ลงมือทา และชักชวน
ผู้อื่น
สร้ างการเปลี่ยนแปลงได้ อย่ างไร จากการเป็ นอาสาเพื่อสิ่งแวดล้ อม
 ตัวอาสามีความรู้ ความเข้ าใจ ความพึงพอใจ เพือ่ พัฒนาตัวเอง
 การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพื่อปกป้องสิง่ แวดล้ อม
 ผลักดันในระดับนโยบาย
ความท้ าทายในการเป็ นอาสา
 เวลา เนื่องจากทุกคนมีภาระหน้ าที่
 เพศ และกลุม่ อื่น อาจจะปิ ดล็อคต่อบางกลุม่ โดยไม่ตงใจ
ั ้ เช่น บางกิจกรรมไม่เหมาะกับผู้พิการ
 การให้ ข้อมูลในการทากิจกรรมอย่างเหมาะสม
กิจกรรมกลุ่มย่ อย
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากอาสาสมัครกรีนพีซ
มาทางานอาสาสมัครได้ อย่างไร
พี่ขวัญ : ทางานอาสามาเกือบสิบปี แล้ ว กิจกรรมแรกของกรี นพีซ คือ การขัดขวางการทดลองระเบิด
นิวเคลียร์ เข้ าไปเป็ นประจักษ์ พยานในที่เกิดเหตุ ครัง้ แรกที่ผมเข้ าร่วมคือ เมื่อครัง้ ที่เรื อเรนโบว์วอร์ ริเออร์ มา และ
มีกรี นพีซมาจัดงานที่เกาะเต่า ได้ ชว่ ยสอนดาน ้าให้ พนักงานกรี นพีซ และช่วยทางานเอกสาร

พี่ปุ๊ก: ตอนนันเป็
้ นนักข่าววิทยุ และได้ เห็นการทากิจกรรมครัง้ แรกของกรี นพีซคือ การปี นตึก เพื่อส่ง
ข้ อความรณรงค์ออกไป และเราเรี ยนสิง่ แวดล้ อมด้ วย จึงสนใจและสมัคร เมื่อปี 2543
พี่ขวัญ: การขัดขวางการลงทุน คือ การ Divest เพื่อให้ โครงการหยุดชะงัก พี่ปกเป็
ุ๊ นลูกเรื อที่ได้ เดินทาง
ไปรอบโลก
พี่ปุ๊ก: ตอนนันเป็
้ นกิจกรรมตังแคมป
้
์ ในป่ าดงดิบ ไปอยูก่ บั ชุมชน และช่วยพวกเขาปกป้องป่ าที่
อินโดนีเซีย ขัดขวางการตัดป่ า ทาให้ ครัง้ นันยุ
้ โรปปฏิเสธการซื ้อไม้ จากปาปั วนิวกินี
พี่ขวัญ: อาสาสมัครมีโอกาสได้ ทางานที่คนอื่นไม่สามารถหาโอกาสทาได้ เช่น การเดินทางไปขัวโลก
้
เหนือ ดูไม่นา่ เชื่อว่าการแขวนป้ายปี นตึกสามารถสร้ างการเปลีย่ นแปลงได้ แต่ทาได้ จริ งๆ ทุกคนสามารถมีสว่ น
ร่วมได้ ตามแต่ความสามารถและความฝั นของแต่ละคน
เคยไปติดตามอุตสาหกรรมประมงที่ใช้ แรงงานทาส ได้ ไปเห็นความจริ ง และเล่าเรื่ องให้ ผ้ คู นทราบต่อว่าเป็ น
อย่างไร
พี่ปุ๊ก: ตอนนันต้
้ องฝึ กขับเรื อยาง จากที่เคยใช้ ไม่เป็ น จากนันเกิ
้ ดแอคชัน่ จริ ง คือ เอาเรื อเล็กของเราไป
ขวางเรื อใหญ่ที่ขนถัว่ เหลืองจีเอ็มโอเข้ าไทย ประทับใจมากเพราะได้ เพื่อนร่วมอุดมการณ์ ได้ เห็นการทางานของ
กรี นพีซจริ ง ได้ เอาชนะความกลัวของตนเอง เพราะเมื่อทาบ่อยครัง้ จะรู้จงั หวะ
 การเป็ นอาสาสมัครของกรี นพีซ จะเป็ นอาสาสมัครที่ตอ่ เนื่อง ทุกคนจะได้ ฝึกฝนทักษะอยูเ่ สมอ เป็ นการ
รวมตัวกันเพื่อปกป้องสิง่ แวดล้ อม
 สิง่ ที่ดงึ ดูดให้ อยูก่ บั กรี นพีซนาน คือการพัฒนาตนเอง ช่วงที่อาสาสมัครบูมมาก คือ ช่วงเกิดสึนามิ แต่
เราเข้ ามากรี นพีซก่อนหน้ านัน้ เรารู้สกึ ว่าเราได้ เรี ยนรู้คนอื่น เคารพคนอื่นมากขึ ้น ยิ่งเราทามากขึ ้น ก็จะ
ได้ เพิ่มขึ ้นเอง
 อาสาสมัคร คือ ผู้ที่สมัครใจเข้ ามาทางาน
พี่ขวัญ: การขัดขวางการทาลายสิง่ แวดล้ อม การเป็ นประจักษ์ พยาน สามารถตีแผ่ ชะลอ การทาลายนันได้
้
ผู้ซักถาม: อยากทราบจุดมุ่งหวัง อยากเป็ นอาสาสมัครถึงขัน้ ไหน

พี่ขวัญ: เราสามารถมีสว่ มร่วมในสร้ างการเปลีย่ นแปลง เป็ นการเสียสละที่อยากทามากขึ ้น ทาให้ ดีขึ ้น
เพิ่มระดับได้ คนเราเหมือนน ้า เราต้ องพยายามทาให้ ไหลวน ไม่ใช่ไหลตามน ้า
พี่ปุ๊ก: เป็ นความคาดหวังว่าอยากปกป้องโลก แต่เติบโตขึ ้นก็ร้ ูวา่ พรุ่งนี ้อาจจะไม่มีสาหรับเรา จึงทาวันนี ้
ให้ ดีที่สดุ โดยที่ไม่คาดหวังทังต่
้ อตนเองและผู้อื่น
คาถาม: คนนอกมองว่ ากรีนพีซค้ านแบบสุดโต่ ง
พี่ขวัญ: กิจกรรมแต่ละอย่าง ถ้ าเราคิดว่าเกินกาลัง ก็สามารถปฏิเสธได้ เพราะบางกิจกรรมก็เสีย่ งชีวิต
พี่ปุ๊ก: อาจจะบอกไม่หมดกับคนทางบ้ านว่าไปทาอะไร แต่เรามีการติดต่อสือ่ สารถึงกัน ถ้ าจะมี
อันตรายเราจะยกเลิกกิจกรรมนัน้ เพื่อปกป้องนักกิจกรรม บางครัง้ ต้ องโทรให้ ตารวจมาจับกุมเพือ่ ความ
ปลอดภัย กิจกรรมแอคชัน่ เป็ นจุดเด่นของกรี นพีซ แต่ภายหลังขับเคลือ่ นมวลชน เพื่อสร้ างแรงกระเพื่อมใน
ระดับใหญ่ ดึงมวลชนเข้ ามามีสว่ นร่วมกับเรา ทุกคนสามารถเป็ นฮีโร่ ไม่ใช่แค่คนกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่ง
คาถาม: สองอันดับสิ่งแวดล้ อมที่หนักที่สุด
พี่ปุ๊ก: ขึ ้นอยูก่ บั ว่าเราคิดว่าปั ญหาไหนใกล้ ตวั เราที่สดุ เพราะจริ งๆ แล้ วทุกปั ญหาสิง่ แวดล้ อมเชื่อมโยง
กันหมด
พี่หน่ อย: การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศเป็ นปั ญหาที่กระทบถึงทุกส่วน
พี่ขวัญ: คูมิ ไนดู บอกว่าเป็ นปั ญหาที่ร้ายแรงยิ่งกว่าสงความโลก เป็ นวิกฤตที่หนักที่สดุ
คาถาม: คิดว่ าเรื่องกฎหมายเพียงพอหรือไม่
พี่ขวัญ: กฎหมาย ต้ องการการบังคับใช้ เช่น ในกรณีของโรงไฟฟ้ าถ่านหินกระบี่ที่จะเกิดขึ ้น หรื อพืช
จีเอ็มโอที่ห้ามปลูก แต่มีการลักลอบปลูก อุตสาหกรรมประมงที่ใช้ แรงงานทาส ทาประมงแบบทาลายล้ างและ
ผิดกฎหมาย แต่รัฐบาลแก้ ปัญหาด้ วยการให้ จดทะเบียนเรื อ แก้ จากเรื อที่ผิดกฎหมายเป็ นถูกกฎหมาย
คาถาม: เพราะนักการเมืองรักษาผลประโยชน์ ของตนเอง จึงมีกลุ่มอย่ างกรีนพีซ เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ ของพวกเรา

พี่ปุ๊ก: เราต้ องรู้เท่าทัน และพลังผู้บริ โภคเป็ นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ เพียงแค่เราไม่บริ โภค เราก็ช่วยได้ แล้ ว
พี่ขวัญ: เป็ นเรื่ องง่ายๆ ที่เราเลือกกิน เลือกบริ โภค เพื่อสร้ างแรงกระเพื่อม

มูลนิธิส่ ิงแวดล้ อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่ างยั่งยืน (ประเทศไทย)
ใช้ กระบวนการสิ่งแวดล้ อมศึกษาผ่านกิจ กรรมปริ ศนาอาสาสิ่งแวดล้ อ ม โดยใช้ คาถามเพื่อรวบรวม
ประสบการณ์และความคิดเห็นจากผู้เข้ าร่วมซึง่ มีประเด็นสาคัญดังนี ้
งานอาสาสมัครสิ่งแวดล้ อมมีอะไรบ้ าง
ผลจากการดาเนินกิ จกรรม: งานอาสาสมัครสิ่งแวดล้ อ มมี หลายด้ าน เช่น การรณรงค์ การให้ ความรู้
การลงมือทาเพื่อสิ่งแวดล้ อม (สร้ างฝาย ปลูกต้ นไม้ เก็บขยะ เป็ นต้ น) ซึ่งในความจริ งแล้ วนัน้ งานอาสาสมัคร
สิ่งแวดล้ อ มนัน้ คือการท าสิ่งใดๆ ก็ ตามเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาสิ่งแวดล้ อ ม เป็ นงานอาสาอย่า งปราณี ต โดยควร
คานึงถึงความจาเป็ นถึงงานอาสาที่จะเกิดขึ ้นนัน้ มี ความเหมาะสมของพื ้นที่นนๆ
ั ้ ไม่ใช่อิงตามกระแส และควร
อยูบ่ นพื ้นฐานของความรู้ และความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง
ลองแบ่ งปั น ปั ญหาและอุปสรรคที่เคยพบในงานอาสาสมัครสิ่งแวดล้ อม
ผลจากการดาเนินกิจกรรม: ปั ญหาและอุปสรรคของอาสาสมัครสิ่งแวดล้ อม ที่พบคือ ความไม่พร้ อม
และศักยภาพของอาสาสมัครแต่ละบุคคล การติดตามผลด้ านสิง่ แวดล้ อมหลังจากไปช่วย ความคุ้มค่าของเงินที่
ลงทุนกับผลลัพธ์ ของงาน ความเหมาะสมของพื ้นที่ในการทากิจกรรม สภาพอากาศ การตรงต่อเวลา ซึ่งจาก
ปั ญหาต่างๆ เหล่านี ้สามารถสรุ ปได้ วา่ ในการทางานอาสาสมัครสิง่ แวดล้ อมนี ้ ขึ ้นอยูก่ ับทังองค์
้ กรผู้จดั และ ตัว
อาสาสมัครเอง
ในส่วนขององค์กรผู้จดั นัน้ ควรมีความพร้ อมในการจัดทุกด้ าน ทังสถานที
้
่ กิจกรรม ความรู้ และการทา
ความเข้ าใจกับอาสาสมัครถึงความคาดหวังในการทากิจกรรมนันๆ
้ ร่วมกัน ซึง่ สิ่งเหล่านี ้ในส่วนขององค์กรผู้จัด
นันเป็
้ นเพียงส่วนหนึง่ ให้ อาสาสมัครได้ มาร่วมกันทากิจกรรม โดยมุ่งหวังให้ อาสาสมัครเกิดจิตสานึกและความ
ตระหนักในการร่ วมกันอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อมในวงกว้ างต่อ ไป ดังนันความ
้

คุ้มค่าของการทางานอาสาด้ านสิ่งแวดล้ อมเพื่อ ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดได้ นนเป็
ั ้ นเรื่ องที่อาจต้ องใช้
ระยะเวลายาวนาน รวมถึงความต่อเนื่องของอาสาสมัครในการร่วมกันแก้ ไขปั ญหานี ้อย่างจริ งจังโดยไม่เพียงแต่
มาร่ วมปฏิบัติ ในวันที่มาทากิ จกรรมเพียงเท่านัน้ แต่อ าสาสมัครสามารถปฏิบัติและทาเพื่อ สิ่งแวดล้ อมด้ วย
ตนเองในทุกวัน รวมถึงการช่วยกันขยายผลออกไปสู่ครอบครัว เพื่อ นฝูง และทุกคนรอบข้ างให้ ช่วยกันเพื่ อ
สิง่ แวดล้ อมซึง่ สิง่ นี ้จะก่อให้ เกิดการแก้ ไขปั ญหาสิง่ แวดล้ อมได้ อย่างแท้ จริ งต่อไป
ท่ า นคิ ด เห็ น อย่ า งไรกั บ การแก้ ไขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อม ด้ ว ย กระบวนการสิ่ ง แวดล้ อมศึ ก ษา และ
สิ่งแวดล้ อมศึกษาคืออะไร
ผลจากการดาเนินกิจกรรม: ผู้เข้ าร่วมได้ แสดงความคิดเห็นว่า สิง่ แวดล้ อมศึกษา คือ สิง่ ที่อยู่รอบตัวเรา
การได้ ร้ ูจักธรรมชาติ การเรี ยนรู้ ธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมโดยผ่านกระบวนการและมุ่งหวังให้ เกิดจิตสานึกและ
ความตระหนัก ในการอนุ รัก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ ม ซึ่ง การแก้ ไขปั ญหาสิ่ง แวดล้ อ ม โดย
กระบวนการสิง่ แวดล้ อมศึกษาของมูลนิธิสิ่งแวดล้ อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนนัน้ มุ่งหวังให้ อาสาสมัคร
และผู้เข้ าร่วมได้ เกิดความสนุก และความสุขในการเรี ยนรู้ เรื่ องราวของสิง่ แวดล้ อมในพื ้นที่ธรรมชาติต่างๆ ผ่าน
กิจกรรม บทเพลง และเกมส์ธรรมชาติในการสอดแทรกความรู้และเรื่ องราวของสิง่ แวดล้ อมเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมเกิด
ความประทับใจ และความรักในธรรมชาติซึ่งจะนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่ออนุรักษ์ ให้ ธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อมนันให้
้ ยงั คงอยูต่ ราบนานเท่านาน
สรุปรายละเอียดของการประชุม
จากคาถามใน 3 ข้ อเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ทาให้ ผ้ เู ข้ าร่วมการประชุมได้ แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้ าใจ
ใน3 ประเด็นคาถาม คือ 1. งานอาสาสมัครสิ่งแวดล้ อ มมีอ ะไรบ้ าง 2. ปั ญ หาและอุปสรรคที่เคยพบในงาน
อาสาสมัครสิ่งแวดล้ อม และ 3. กระบวนการสิ่งแวดล้ อมศึกษา และสิ่งแวดล้ อมศึกษาคืออะไร ท่านคิดว่ามัน
สามารถนามาแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อมได้ หรื อไม่ โดยผู้เข้ าร่วมการประชุมได้ ดงึ ประสบการณ์ การทางานอาสา
ในบทบาทที่ตวั เองเคยกระทา และได้ มองเห็นภาพรวมของงานอาสามากขึ ้น จากการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ พื ้นฐาน
ความเข้ าใจงานเกี่ ยวกับอาสาสมัครเพื่อสิ่งแวดล้ อม และปั ญหา อุปสรรคที่เกิดขึ ้นจากการทากิจกรรมอาสา
ตลอดจนกระบวนการสิง่ แวลศึกษาเพื่อนาไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงจิตสานึกและแก้ ไขปั ญหาสิง่ แวดล้ อมอย่างเป็ น

รูปธรรม ทังจากมุ
้
มมองของเพื่อนอาสาและจากวิทยากรในฐานะผู้มีประสบการณ์ จดั กิจกรรมอาสาสมัคร ซึ่ง
สะท้ อนให้ ปัจจัยที่จะช่วยพัฒนางานอาสาสมัครเพื่อสิง่ แวดล้ อมที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
ข้ อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เข้ าร่ วมประชุม
-

กระบวนการสิง่ แวดล้ อมศึกษาที่ใช้ ควรตรงกับประเด็นกับปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่เกิดขึ ้นจริ งในพื ้นที่ โดย
อาจมีวิธีการเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นจิตสานึกของอาสาสูก่ ารเปลี่ยนแปลงแก้ ไขปั ญหาสิง่ แวดล้ อมให้ ดีขึ ้น
อีกทังต้
้ องใช้ เวลา และต้ องมีการสร้ างความรู้และความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง เพื่อทาให้ อาสาสมัครรู้สกึ ดีดีกับ
สิง่ แวดล้ อมโดยใช้ กระบวนการเหล่านี ้

ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาการทางาน
- ควรเพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
- ควรแจ้ งจานวนคนที่เข้ าร่วมห้ องประชุมย่อยให้ ทราบก่อนเวลาประชุมอย่างน้ อย 15 นาที

รูปภาพบรรยากาศของการประชุม

