
 

 Professional Volunteer : อาสาสมัครวิชาชีพ  พัฒนาสังคมด้วยทักษะที่เราม ี (Professional 
Volunteer:  utilizing your talent to strengthen civil society) 

งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ที่ 1 วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.15 – 12.30 น. 
ณ ห้องประชุม 2-1  ชัน้ 2 อาคารเอนกประสงค์ (อาคาร 10) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 
องค์กรที่รับผิดชอบ :  TYPN  (Thai Young Philanthropist Network) 

                                    ศนูย์นวตักรรมสงัคม G-Lab วิทยาลยัโลกคดีศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

รายช่ือวิทยากร และผู้ด าเนินรายการ :   

1. คุณศิริจิต ผดงุเกียรติสกุล :  อดีตผู้จดัการฝ่ายการเงิน บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย 
2. อ.ศุภวัชร์ มาลานนท์ :  รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบณัฑิตศกึษา คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
3. อ.สุทธิชัย งามช่ืนสุวรรณ :  รองคณบดีฝ่ายวชิาการและพฒันานกัศกึษา คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
4. คุณเอด้า จิรไพศาลกุล : ผู้ก่อตัง้กลุม่ TYPN (Thai Young Philanthropist Network) 
5. คุณศรวุฒิ ปิงคลาศัย : ผู้ ร่วมก่อตัง้ Hand up Network (ผู้ด าเนินรายการ) 

รูปแบบในการด าเนินการประชุม : น าเสนอกรณีศกึษาและเสวนา 

สรุปรายละเอียดของการประชุม : ในห้องนีไ้ด้มีการเปิดวงเสวนาถึงประเด็นตา่งๆเก่ียวกบัวิธีการของแตล่ะ

คนในการน ามาช่วยแก้ไขปัญหาสงัคม วิทยากรได้ถอดบทเรียนจากการท างานอาสาด้วยทกัษะท่ีถนดัของแต่

ละคนน าไปช่วยพฒันาภาคประชาสงัคม ตามวถีิของตนได้อย่างนา่สนใจ  

1. Microsoft เอาความเช่ียวชาญของตนไปช่วยเหลือชุมชน ได้อย่างไร 

คณุศิริจิต ผดงุเกียรติสกุล :  อดีตผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย 



 

Microsoft เป็นบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ท าให้มีข้อดีคืออยู่ในจุดท่ีผู้คนเล็งเห็นได้ง่าย จึงมีองค์กรภาค

สงัคมติดต่อเข้ามาหาเรา เพื่อขอความช่วยเหลือน าความเช่ียวชาญท่ีมีไปพัฒนางานให้ชุมชน  ตัวอย่าง

โครงการท่ีได้มีการท ามาแล้ว คือ 

1. การพฒันา Software เพื่อใช้ในการจดัการทางบญัชี การเงิน ร่วมกบั โรงเรียน มีชยัพฒันา จ.บุรีรัมย์ 

เน่ืองจากทาง Microsoft ได้ท างานร่วมกับ โรงเรียนมีชัยพฒันา บุรีรัมย์ ซึ่งได้ให้ Software สนบัสนุน

ให้กบัทางโรงเรียน อนัเป็นสว่นหนึง่ของกิจกรรม CSR ท่ีท าเป็นปกติเหมือนบริษัททัว่ไป แต่เลง็เห็นว่าชุมชนเห็น

ว่ามีศกัยภาพ จึงได้สง่พนกังานเข้าไปช่วยเหลือ ผ่านการออกแบบวิธีการด าเนินการกองทุนหมู่บ้านเสียใหม่ 

โดยสอนวิธีการใช้ เปลี่ยนจากวิธีการจัดการบัญชีแต่เดิม ท่ีเป็นการใช้มือเขียนเขียนบนสมุดหรือกระดาษ 

รายการต่างๆก็ต้องท าทุกเดือน บางครัง้เป็นร้อยรายการ บางครัง้เขียนผิดก็ใช้ลิควิดลบ จึงมักเกิดค าถามซ า้

จากคนในหมู่บ้านว่าบนัทึกข้อมูลผิดหรือเปล่า หรือเดือนนีฉ้ันต้องจ่ายเท่าไหร่ เกิดปัญหาและความเคลือบ

แคลง ดไูม่โปร่งใส ไม่มีการแจกจ่ายอยา่งเห็นได้ชัด ไม่มีการแจกรายงานผลให้คนในชุมชน หรือการติดตามผล

ของคนท่ีมากู้  ซึง่ต่างจากเวลาคนเหลา่นีไ้ปกู้ ธนาคาร ทางธนาคารจะให้บนัทึกรายการมาชัดเจน จึงขอให้ทาง 

Microsoft พัฒนา software ส าหรับบันทึกและรายงานผลให้เป็นระบบในการจัดการด้านบัญชีการเงินของ

กองทุนหมู่บ้านนัน้ สว่นตวัวิทยากรในขณะนัน้ได้ท าทางด้านบญัชี และการเงิน ด้วยทกัษะความเช่ียวชาญท่ีมี

ด้านบญัชี อาทิ การท า เดบิต เครดิต จึงได้มีสว่นเข้าไปสว่นพฒันาระบบ software นีใ้ห้ชุมชน และสอนให้พวก

เขาใช้ระบบดงักลา่ว 

2. สอนชาวบ้านในชนบทหา่งไกลใช้ Internet 

อีกเร่ืองหนึ่งในชุมชนนัน้ซึ่งค่อนข้างอยู่ในพืน้ท่ีห่างไกลนัน้ เขาใช้อินเตอร์เน็ตไม่เป็น แม้ว่าบางทีมี

คอมพิวเตอร์ แตก็่ไม่รู้จะใช้มนัอย่างไร เราจึงเข้าไปสอนเขา และถือเป็นการสร้างโอกาสให้พวกเขา เพราะบาง

คนค้าขายอยู่แล้ว แต่ไม่มีโอกาสหรือช่องทางในการเข้าถึงตลาด พอเราสอนเขา เขาก็มีช่องทางออนไลน์ มี

โซเชียลมีเดีย อยา่งเฟสบุ๊ค ติดตอ่กบัตลาดได้ หลงัจากนัน้เราก็จดัการติดตามผล เป็นโค้ชให้เขา ว่าใช้แล้วเป็น

อยา่งไรบ้าง มีปัญหาอยา่งไร และตอบค าถามเร่ือยๆ โดยไม่ได้คิดคา่ตอบแทน 



 

ค าถามเพิ่มเติม: ตอนท างานดงักลา่วมีปัญหา หรืออุปสรรคอยา่งไรบ้าง 

 ตอนท่ีท าไม่คอ่ยมีปัญหา เพราะองค์กรภาคสงัคมในท้องถ่ินคอ่นข้างเปิดรับ จึงท างานได้งา่ย หากสว่น

ท่ีอยากให้ดีเพิ่มขึน้คงเป็นเพียงสว่นของการติดตามผล ท่ีหลงัจากการอบรมแล้ว มีการติดต่อรับการติดตามผล

กลบัมาประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ 

 

2. กรณีศึกษา  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : คลีนิค Pro Bono  

อ.ศภุวชัร์ มาลานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบณัฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

อ.สทุธิชยั งามชื่นสวุรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานกัศึกษา คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

กระบวนการของกฎหมายเพื่อรักษาความยุติธรรมไว้ ซึ่งความยุติธรรมนัน้นิยามได้ยากว่าคืออะไร แต่

ทกุคนสมัผสั และรู้สกึได้ โดยคนท่ีจะมีความรู้สกึหรือเข้าใจมากเพียงใดนัน้ขึน้อยู่กบัวา่ คนๆนัน้มีประสบการณ์

หรือสมัผสักบัความยติุธรรมมากเพียงใด การเรียนรู้นีไ้ม่ได้เกิดจากการพดู หรือทอ่งจ า แตเ่ป็นการท าจริง 

ทางคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ของ มอ. สงขลา ซึง่มีหน้าท่ีในการสร้างนกัศกึษาให้เป็นนักกฎหมายท่ีดี 

จึงได้บูรณาการณ์การท าจริงผา่นกระบวนการจิตอาสาเข้าในหลกัสตูร ก่อให้เกิดเป็น Active Learning เป็นการ

ปลกูฝังความรู้ประสบการณ์ และจิตอาสาให้ติดตวันกัศกึษาไป แม้จบแล้วออกไปสูโ่ลกภายนอกแล้วก็ตาม  

ทางคณะได้จัดกิจกรรมด้วยการจัด คลินิกให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้ ด้อยโอกาสท่ีไม่สามารถ

เข้าถึงกระบวนยติุธรรมได้ โดยจดัเป็น 2รูปแบบคือ 

1. คลนิิกแบบ Walk-in จดัท่ีคณะ 

2. จดัทีมนกัศกึษา ลงชุมชนเพื่อรับรู้ปัญหา 



 

โดยทัง้สองรูปแบบนัน้จะเป็นการจัดให้นักศึกษาได้ลองให้ค าปรึกษาทางด้านกฎหมายจริง 

สถานการณ์จริง โดยอาจารย์ท าหน้าท่ีเป็นพี่เลีย้ง และคอยดูแลทุกอย่าง กระบวนการดงักลา่วนัน้มีข้อดีท าให้

นกัศึกษาได้รับรู้ถึง Sense of Justice ได้ฝึกฝนทกัษะการตีความด้านกฎหมายจริง ท าให้ได้ประสบการณ์จริง  

รวมทัง้ท าให้มีจิตอาสาติดตวัผ่านกระบวนการนี ้โดยแท้จริงแล้วมีช่ือวา่ Pro Bono ซึง่เป็นกฎท่ีให้นกักฎหมาย

ทกุคนต้องให้บริการทางวิชาชีพทางกฎหมาย แก่ผู้ ด้อยโอกาสท่ีไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยติุธรรมได้ 

นอกจากนีว้ิทยากรยังได้ยกประเด็นท่ีว่า การใส่กิจกรรมเพื่อสร้างจิตอาสาเหลา่นีเ้ข้าไปในหลกัสูตร

แบบเป็นการบงัคบันกัศึกษาหรือไม่นัน้ ยงัไม่ส าคญัเท่ากับเราสร้างเงื่อนไขอย่างไรเพื่อปลูกฝังจิตส านึกในตวั

นกัศกึษา และให้เขาได้เรียนรู้อยา่งเต็มศกัยภาพ 

ค าถามเพิ่มเติม: เน่ืองจากเป็นการให้บริการทางกฎหมายฟรี คณุภาพของการให้ค าปรึกษานัน้จะตา่งจากการ

ให้ค าปรึกษาจากนกักฎหมายหรือไม่ อยา่งไร 

 การให้บริการดงักลา่วเน่ืองด้วยนกัศกึษาเป็นคนให้บริการ จึงไม่ได้มีคณุเทียบเท่าผู้ เช่ียวชาญอย่างนกั

กฎหมายท่ีมีประสบการณ์ว่าความมาแล้วเท่าใดนกั แต่เน่ืองด้วยการให้บริการดงักลา่วนัน้มีจุดประสงค์ท่ีต่าง

กบัการให้บริการแบบคิดคา่บริการ กลา่วคือจุดประสงค์ของคลนิิกนีคื้อ เพื่อช่วยให้คนด้อยโอกาสท่ีไม่สามารถ

เข้าถึงบริการทางกฎหมายเลยอยูแ่ล้ว สามารถเข้าถึงได้มากขึน้ จึงมองวา่เป็นการให้บริการท่ีแตกตา่งกนั 

 

3. เครือข่าย Thai Young Philanthropist Network กับการสร้างประโยชน์ให้สังคมอย่างทวีคูณ 

คณุเอดา้ จิรไพศาลกุล 

ผูก่้อตัง้กลุ่ม TYPN (Thai Young Philanthropist Network) 

 ในมหาวิทยาลยันัน้ หากนกัศกึษาสนใจเร่ืองใดก็มกัจะมีชมรมตา่งๆมารองรับ อาทิ หากสนใจเร่ืองการ

ถ่ายภาพ ก็มีชมรมถ่ายภาพให้นกัศึกษาท่ีสนใจไปร่วมได้ โดยเฉพาะงานด้านอาสา ก็มักมีชมรมอาสารองรับ

เสมอ หากแต่เม่ือจบจากชีวิตมหาวิทยาลยักลบัไม่มีงานสว่นนีม้ารองรับ คณุเอด้าได้เลง็เห็นจึงได้รวบรวมกลุม่



 

คนรุ่นใหม่ ท่ีสนใจอยากท าดี เพื่ อสังคมมาร่วมกันท ากิจกรรมเพื่ อสังคม และตัง้ ช่ือว่า  Thai Young 

Philanthropist Network หรือ TYPN โดยในช่วงแรกได้ใช้ Facebook ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียเป็นสื่อหลกัในการ

ติดตอ่สือ่สาร 

 เน่ืองจากกลุม่คนช่วงแรกท่ีมารวมตัวกันนัน้มีความเช่ียวชาญในภาษาอังกฤษ จึงได้ชวนกันไปสอน

ภาษาอังกฤษให้คนในชุมชน และเยาวชน เพื่อพวกเขาจะสามารถน าไปใช้และพฒันาคณุภาพชีวิตให้ดีขึน้ได้ 

จากนัน้จึงสนใจอยากจะท าให้เพื่อสร้างประโยชน์สงัคม และสร้างการเปลี่ยนแปลงในสงัคมมากยิ่งขึน้ และเห็น

ว่าการจะท าการดังกล่าวได้นัน้จ าเป็นต้องมี Change Agent ซึ่งเป็นกลุ่มคนท่ีท าประโยชน์เพื่อสร้างการ

เปลี่ยนแปลงในสงัคมได้เยอะๆอยูแ่ล้ว อาทิ องค์การภาคสงัคมบางแห่ง หรือผู้ประกอบการเพื่อสงัคมบางคน 

จึงมองวา่หากสนบัสนุนกลุม่คนเหลา่นีโ้ดยดึงเอาทกัษะความสามารถท่ีคนในเครือข่ายมีมาร่วมเสริมศกัยภาพ

ให้ Change Agent เหลา่นี ้จะช่วยให้ทวีคณูประโยชน์ให้สงัคมในวงกว้างได้ 

เม่ือ 6 ปีท่ีแล้ว จึงได้เร่ิมเข้าไปสนบัสนุนเสริมศกัยภาพให้ผู้ ท่ีอยากเร่ิมต้นท ากิจการเพื่อสงัคม โดยได้

ท าร่วมกับ British Council ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และภาคีอ่ืนๆ โดยผู้ ท่ี

เข้าร่วมโครงการดงักลา่วหลงัจากจบโครงการบางคนได้ท ากิจการเพื่อสงัคมตอ่อยา่งจริงจัง จนในปีนี ้หนึง่ในผู้

ท่ีเคยเข้าร่วมโครงการดงักลา่ว ท ากิจการเพื่อสงัคมจนได้รับรางวลั กิจการเพื่อสงัคมแหง่ปี อนัดบั 1 ในประเทศ

ไทย 

ตอ่มาเม่ือเครือขา่ยได้ขยายใหญ่ขึน้เป็นพนัคน ซึง่มีคนท่ีท างานจากหลากหลายสาขาอาชีพ ได้เร่ิมท า

อีกโครงการท่ีเข้าไปสนบัสนุนเยาวชน และการศึกษา โดยดึงคนท่ีมีความเช่ียวชาญในการให้ค าปรึกษาด้าน

ธุรกิจจาก Consulting Firmตา่งๆ มาร่วมกับกระทรวงศกึษาธิการ จัดการอบรมเสริมศกัยภาพให้นกัเรียน และ

บุคลากรในโรงเรียนต่างๆกว่า 200 แห่งทั่วประเทศในการคิดโครงการให้กิจการสามัญในโรงเรียนต่างๆ เพื่อ

สร้างรายได้ให้กบัโรงเรียน รวมทัง้เป็นการสร้างทกัษะทางอาชีพให้กบัเด็กนกัเรียนท่ีเรียนจบ มธัยม 6 แล้วไม่ได้

ไปศกึษาตอ่ โดยเป็นการให้ปรึกษา แงคิ่ด และมมุมองในการท าธุรกิจ และการเงิน 

นอกจากนีท้างเครือข่ายอยากท่ีจะสง่เสริมให้ภาคสงัคมในเมืองไทยเติบโตและมีศกัยภาพมากยิ่งขึน้ 

และพบว่าองค์กรภาคสงัคมสว่นใหญ่นัน้ขาดทรัพยากรด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทัง้ทางด้านงบประมาณ และ



 

บุคลากรท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านต่างๆ จึงได้สร้างโครงการท่ีจะช่วยสง่เสริมทัง้สองด้านนี ้โดยในสว่นท่ีเป็นเร่ือง

เงินทุนนัน้ ทางเครือข่ายได้รวมตวักลุม่ท่ีพอมีก าลงัด้านเงินทนุมาร่วมกันท าเร่ือง การลงทุนเพื่อสงัคม (Social 

Investment) และในสว่นของด้านบุคลากร และความเช่ียวชาญด้านตา่งๆนัน้ ได้จดัตัง้เป็นโครงการช่ือวา่ Brain 

Exchange จดัท าทกุปี 

โดยในการท าโครงการ Brain Exchange ในปีแรก ได้เข้าไปสนบัสนุน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง โดยได้เช่ือม

กบันกัศึกษาระดบัปริญญาโท จากมหาวิทยาลยัช่ือดงัจากอเมริกา อาทิ Harvard University และ Columbia 

University เป็นต้น มาท างานในมูลนิธิ และเสริมศักยภาพของบุคลากรภายใน โดยจัดทีมให้มีคนจากมูลนิธิ

เป็น Supervisor และมีบุคลากรจากมูลนิธิประกบกับอาสาสมัครเหลา่นี ้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน

และกนั เพราะแม้วา่อาสาสมคัรจะมีทกัษะความเช่ียวชาญในบางด้าน แตจ่ะไม่รู้บริบทการท างานในไทย และ

ในพืน้ท่ีชุมชน เช่นเดียวกับบุคลากรจากมูลนิธิท่ีมีความเช่ียวชาญ แต่สามารถเรียนรู้จากอาสาสมัครในทกัษะ

เฉพาะได้ นอกจากนีใ้นแต่ละครัง้ท่ีได้ขออาสาสมัครจากต่างประเทศเหลา่นีม้า ทางเครือข่ายก็จะรับสมัคร

นกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัในไทยไปร่วมกบัเรียนรู้จากอาสาสมัครในการท างานในองค์กรภาคสงัคมต่างๆด้วย

เพื่อเป็นสร้างอนาคตให้กบัเยาวชนไทยเพิ่มเติมตอ่ไป 

จะเห็นได้ว่าการท างานอาสาสมัครแบบ Professional Volunteer นัน้สามารถท าได้ในหลากหลาย

รูปแบบ เพียงเราใช้ทกัษะความสามารถท่ีเรามี ไม่ว่าจะเป็นในวิชาชีพเราหรือไม่ใช่ หรือแม้วา่เราจะท างานใน

สายงานไหน เราก็สามารถสร้างประโยชน์ให้สงัคมได้อยา่งทวีคณูได้เช่นกนั 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมประชุม 

ในการถอดบทเรียนนัน้ แต่ละท่านได้มีการบอกเลา่ถึงปัญหาท่ีพบเจอรวมไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหา 

เทคนิคการจับคู่ระหว่างงานกับอาสาสมัคร ท่ีเหมาะสม มีการเสนอแนะว่าการจับคู่อาสาสมัครวิชาชีพ 

(Professional Volunteer) นอกจากแค่มีทักษะท่ีตรงกับความต้องการของปัญหาแล้ว เราควรพิจารณาว่า

อาสาสมัครต้องสามารถใช้ทักษะของตนในการสร้างเสริมศักยภาพ หรือขยายผลขององค์กรท่ีมีต่อสงัคม 

มากกว่าการเข้าไปช่วยเหลือเป็นครัง้คราว ซึ่งน่าจะส่งผลให้องค์กรท่ีเราเข้าไปช่วยเหลือสามารถเติบโต และ

อาจเป็น Change Agents ท่ีเป็นสว่นส าคญัในการขบัเคลือ่นสงัคม 



 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท างาน 

นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ข้างต้นแล้ว ยงัมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใน

ประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรภาคสงัคม  เช่น หากองค์กรภาคสงัคมต้องการอาสาสมัครท่ีใช้ทกัษะทาง

อาชีพมาช่วยงานนัน้ ควรเร่ิมต้นในการปรับตัวอย่างไรจึงจะท าให้การท างานกับอาสาท่ีมาช่วยเหลือนัน้เกิด

ประสิทธิผลสงูสดุซึง่วิทยากรได้น าเสนอประเด็นท่ีน่าสนใจ เช่น การสร้างความยืดหยุ่นขององค์กร การท างาน

ร่วมกบัอาสาอยา่งใกล้ชิด การเรียนรู้ซึง่กนัและกนักบัอาสาสมคัร เป็นต้น 

รูปภาพบรรยากาศของการประชุม 



 



 



 



 



 

 


