Professional Volunteer : อาสาสมัครวิชาชีพ พัฒนาสังคมด้ วยทักษะที่เรามี (Professional
Volunteer: utilizing your talent to strengthen civil society)
งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ ที่ 1 วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.15 – 12.30 น.
ณ ห้ องประชุม 2-1 ชัน้ 2 อาคารเอนกประสงค์ (อาคาร 10) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
องค์ กรที่รับผิดชอบ : TYPN (Thai Young Philanthropist Network)
ศูนย์นวัตกรรมสังคม G-Lab วิทยาลัยโลกคดีศกึ ษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายชื่อวิทยากร และผู้ดาเนินรายการ :
1. คุณศิริจิต ผดุงเกียรติสกุล : อดีตผู้จดั การฝ่ ายการเงิน บริ ษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย
2. อ.ศุภวัชร์ มาลานนท์ : รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
3. อ.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
4. คุณเอด้ า จิรไพศาลกุล : ผู้ก่อตังกลุ
้ ม่ TYPN (Thai Young Philanthropist Network)
5. คุณศรวุฒิ ปิ งคลาศัย : ผู้ร่วมก่อตัง้ Hand up Network (ผู้ดาเนินรายการ)
รูปแบบในการดาเนินการประชุม : นาเสนอกรณีศกึ ษาและเสวนา
สรุปรายละเอียดของการประชุม : ในห้ องนี ้ได้ มีการเปิ ดวงเสวนาถึงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับวิธีการของแต่ละ
คนในการนามาช่วยแก้ ไขปั ญหาสังคม วิทยากรได้ ถอดบทเรี ยนจากการทางานอาสาด้ วยทักษะที่ถนัดของแต่
ละคนนาไปช่วยพัฒนาภาคประชาสังคม ตามวิถีของตนได้ อย่างน่าสนใจ
1.

Microsoft เอาความเชี่ยวชาญของตนไปช่ วยเหลือชุมชน ได้ อย่ างไร
คุณศิ ริจิต ผดุงเกี ยรติ สกุล : อดีตผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิ น บริ ษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย

Microsoft เป็ นบริ ษัทเอกชนขนาดใหญ่ ทาให้ มีข้อดีคืออยู่ในจุดที่ผ้ คู นเล็งเห็นได้ ง่าย จึงมีองค์กรภาค
สังคมติ ด ต่อ เข้ ามาหาเรา เพื่ อ ขอความช่ วยเหลือ น าความเชี่ ยวชาญที่ มีไปพัฒ นางานให้ ชุม ชน ตัวอย่า ง
โครงการที่ได้ มีการทามาแล้ ว คือ
1. การพัฒนา Software เพื่อใช้ ในการจัดการทางบัญชี การเงิน ร่วมกับ โรงเรี ยน มีชยั พัฒนา จ.บุรีรัม ย์
เนื่องจากทาง Microsoft ได้ ทางานร่ วมกับ โรงเรี ยนมีชัยพัฒนา บุรีรัม ย์ ซึ่งได้ ให้ Software สนับสนุน
ให้ กบั ทางโรงเรี ยน อันเป็ นส่วนหนึง่ ของกิจกรรม CSR ที่ทาเป็ นปกติเหมือนบริ ษัททัว่ ไป แต่เล็งเห็นว่าชุมชนเห็น
ว่ามีศกั ยภาพ จึงได้ สง่ พนักงานเข้ าไปช่วยเหลือ ผ่านการออกแบบวิธีการดาเนิ นการกองทุนหมู่บ้านเสียใหม่
โดยสอนวิธีการใช้ เปลี่ย นจากวิธีการจัดการบัญ ชี แต่เดิม ที่ เป็ นการใช้ มื อ เขียนเขียนบนสมุดหรื อ กระดาษ
รายการต่างๆก็ต้องทาทุกเดือน บางครัง้ เป็ นร้ อ ยรายการ บางครัง้ เขียนผิดก็ใช้ ลิควิดลบ จึงมักเกิดคาถามซ ้า
จากคนในหมู่บ้านว่าบันทึกข้ อมูลผิด หรื อเปล่า หรื อเดือนนี ้ฉันต้ อ งจ่ายเท่าไหร่ เกิ ดปั ญ หาและความเคลือ บ
แคลง ดูไม่โปร่งใส ไม่มีการแจกจ่ายอย่างเห็นได้ ชัด ไม่มีการแจกรายงานผลให้ คนในชุมชน หรื อการติดตามผล
ของคนที่มากู้ ซึง่ ต่างจากเวลาคนเหล่านี ้ไปกู้ธนาคาร ทางธนาคารจะให้ บนั ทึกรายการมาชัดเจน จึงขอให้ ทาง
Microsoft พัฒนา software สาหรั บบันทึกและรายงานผลให้ เป็ นระบบในการจัดการด้ านบัญ ชี การเงินของ
กองทุนหมู่บ้านนัน้ ส่วนตัววิทยากรในขณะนันได้
้ ทาทางด้ านบัญชี และการเงิน ด้ วยทักษะความเชี่ยวชาญที่มี
ด้ านบัญชี อาทิ การทา เดบิต เครดิต จึงได้ มีสว่ นเข้ าไปส่วนพัฒนาระบบ software นี ้ให้ ชุมชน และสอนให้ พวก
เขาใช้ ระบบดังกล่าว
2. สอนชาวบ้ านในชนบทห่างไกลใช้ Internet
อีกเรื่ องหนึ่งในชุมชนนัน้ ซึ่งค่อนข้ างอยู่ในพื ้นที่ห่างไกลนัน้ เขาใช้ อิ นเตอร์ เน็ตไม่เป็ น แม้ ว่าบางทีมี
คอมพิวเตอร์ แต่ก็ไม่ร้ ูจะใช้ มนั อย่างไร เราจึงเข้ าไปสอนเขา และถือเป็ นการสร้ างโอกาสให้ พวกเขา เพราะบาง
คนค้ าขายอยู่แล้ ว แต่ไม่มีโอกาสหรื อช่องทางในการเข้ าถึงตลาด พอเราสอนเขา เขาก็มีช่อ งทางออนไลน์ มี
โซเชียลมีเดีย อย่างเฟสบุ๊ค ติดต่อกับตลาดได้ หลังจากนันเราก็
้
จดั การติดตามผล เป็ นโค้ ชให้ เขา ว่าใช้ แล้ วเป็ น
อย่างไรบ้ าง มีปัญหาอย่างไร และตอบคาถามเรื่ อยๆ โดยไม่ได้ คิดค่าตอบแทน

คาถามเพิ่มเติม: ตอนทางานดังกล่าวมีปัญหา หรื ออุปสรรคอย่างไรบ้ าง
ตอนที่ทาไม่คอ่ ยมีปัญหา เพราะองค์กรภาคสังคมในท้ องถิ่นค่อนข้ างเปิ ดรับ จึงทางานได้ งา่ ย หากส่วน
ที่อยากให้ ดีเพิ่มขึ ้นคงเป็ นเพียงส่วนของการติดตามผล ที่หลังจากการอบรมแล้ ว มีการติดต่อรับการติดตามผล
กลับมาประมาณ 50 เปอร์ เซ็นต์

2. กรณีศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : คลีนิค Pro Bono
อ.ศุภวัชร์ มาลานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิ จยั และบัณฑิ ตศึกษา คณะนิติศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร์
อ.สุทธิ ชยั งามชื ่นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิ ชาการและพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร์
กระบวนการของกฎหมายเพื่อรักษาความยุติธรรมไว้ ซึ่งความยุติธรรมนันนิ
้ ยามได้ ยากว่าคืออะไร แต่
ทุกคนสัมผัส และรู้สกึ ได้ โดยคนที่จะมีความรู้สกึ หรื อเข้ าใจมากเพียงใดนันขึ
้ ้นอยู่กบั ว่า คนๆนัน้ มีประสบการณ์
หรื อสัมผัสกับความยุติธรรมมากเพียงใด การเรี ยนรู้นี ้ไม่ได้ เกิดจากการพูด หรื อท่องจา แต่เป็ นการทาจริ ง
ทางคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ของ มอ. สงขลา ซึง่ มีหน้ าที่ในการสร้ างนักศึกษาให้ เป็ นนักกฎหมายที่ดี
จึงได้ บูรณาการณ์การทาจริ งผ่านกระบวนการจิตอาสาเข้ าในหลักสูตร ก่อให้ เกิดเป็ น Active Learning เป็ นการ
ปลูกฝั งความรู้ประสบการณ์ และจิตอาสาให้ ติดตัวนักศึกษาไป แม้ จบแล้ วออกไปสูโ่ ลกภายนอกแล้ วก็ตาม
ทางคณะได้ จัดกิจกรรมด้ วยการจัด คลินิกให้ คาปรึ กษาด้ านกฎหมายแก่ผ้ ดู ้ อ ยโอกาสที่ไม่ สามารถ
เข้ าถึงกระบวนยุติธรรมได้ โดยจัดเป็ น 2รูปแบบคือ
1. คลินิกแบบ Walk-in จัดที่คณะ
2. จัดทีมนักศึกษา ลงชุมชนเพื่อรับรู้ปัญหา

โดยทั ง้ สองรู ป แบบนั น้ จะเป็ นการจั ด ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ลองให้ ค าปรึ ก ษาทางด้ านกฎหมายจริ ง
สถานการณ์ จริ ง โดยอาจารย์ทาหน้ าที่เป็ นพี่เลี ้ยง และคอยดูแลทุกอย่าง กระบวนการดังกล่าวนันมี
้ ข้อดีทาให้
นักศึกษาได้ รับรู้ ถึง Sense of Justice ได้ ฝึกฝนทักษะการตีความด้ านกฎหมายจริ ง ทาให้ ได้ ประสบการณ์ จริ ง
รวมทังท
้ าให้ มีจิตอาสาติดตัวผ่านกระบวนการนี ้ โดยแท้ จริ งแล้ วมีชื่อว่า Pro Bono ซึง่ เป็ นกฎที่ให้ นกั กฎหมาย
ทุกคนต้ องให้ บริ การทางวิชาชีพทางกฎหมาย แก่ผ้ ดู ้ อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
นอกจากนีว้ ิทยากรยังได้ ยกประเด็นที่ว่า การใส่กิจ กรรมเพื่อ สร้ างจิตอาสาเหล่านี ้เข้ าไปในหลักสูตร
แบบเป็ นการบังคับนักศึกษาหรื อไม่นนั ้ ยังไม่สาคัญเท่ากับเราสร้ างเงื่อนไขอย่างไรเพื่อปลู กฝั งจิตสานึกในตัว
นักศึกษา และให้ เขาได้ เรี ยนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
คาถามเพิ่มเติม: เนื่องจากเป็ นการให้ บริ การทางกฎหมายฟรี คุณภาพของการให้ คาปรึกษานันจะต่
้ างจากการ
ให้ คาปรึกษาจากนักกฎหมายหรื อไม่ อย่างไร
การให้ บริ การดังกล่าวเนื่องด้ วยนักศึกษาเป็ นคนให้ บริ การ จึงไม่ ได้ มีคณ
ุ เทียบเท่าผู้เชี่ยวชาญอย่างนัก
กฎหมายที่มีประสบการณ์ ว่าความมาแล้ วเท่าใดนัก แต่เนื่องด้ วยการให้ บริ การดังกล่าวนันมี
้ จุดประสงค์ที่ต่าง
กับการให้ บริ การแบบคิดค่าบริ การ กล่าวคือจุดประสงค์ของคลินิกนี ้คือ เพื่อช่วยให้ คนด้ อยโอกาสที่ไม่ สามารถ
เข้ าถึงบริ การทางกฎหมายเลยอยูแ่ ล้ ว สามารถเข้ าถึงได้ มากขึ ้น จึงมองว่าเป็ นการให้ บริ การที่แตกต่างกัน

3. เครือข่ าย Thai Young Philanthropist Network กับการสร้ างประโยชน์ ให้ สังคมอย่ างทวีคูณ
คุณเอด้า จิ รไพศาลกุล
ผูก้ ่อตัง้ กลุ่ม TYPN (Thai Young Philanthropist Network)
ในมหาวิทยาลัยนัน้ หากนักศึกษาสนใจเรื่ องใดก็มกั จะมีชมรมต่างๆมารองรับ อาทิ หากสนใจเรื่ องการ
ถ่ายภาพ ก็มีชมรมถ่ายภาพให้ นกั ศึกษาที่สนใจไปร่ วมได้ โดยเฉพาะงานด้ านอาสา ก็มักมีชมรมอาสารองรับ
เสมอ หากแต่เมื่อจบจากชีวิตมหาวิทยาลัยกลับไม่มีงานส่วนนี ้มารองรับ คุณเอด้ าได้ เล็งเห็นจึงได้ รวบรวมกลุม่

คนรุ่ น ใหม่ ที่ ส นใจอยากท าดี เ พื่ อ สั ง คมมาร่ ว มกั น ท ากิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม และตั ง้ ชื่ อ ว่ า Thai Young
Philanthropist Network หรื อ TYPN โดยในช่วงแรกได้ ใช้ Facebook ซึ่งเป็ นโซเชี ยลมีเดียเป็ นสื่อ หลักในการ
ติดต่อสือ่ สาร
เนื่องจากกลุม่ คนช่วงแรกที่ มารวมตัวกันนันมี
้ ความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ จึงได้ ชวนกันไปสอน
ภาษาอังกฤษให้ คนในชุมชน และเยาวชน เพื่อพวกเขาจะสามารถนาไปใช้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
จากนันจึ
้ งสนใจอยากจะทาให้ เพื่อสร้ างประโยชน์สงั คม และสร้ างการเปลี่ยนแปลงในสังคมมากยิ่งขึ ้น และเห็น
ว่า การจะท าการดังกล่า วได้ นัน้ จ าเป็ นต้ อ งมี Change Agent ซึ่งเป็ นกลุ่ม คนที่ ท าประโยชน์ เพื่ อ สร้ างการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมได้ เยอะๆอยูแ่ ล้ ว อาทิ องค์การภาคสังคมบางแห่ง หรื อผู้ประกอบการเพื่อสังคมบางคน
จึงมองว่าหากสนับสนุนกลุม่ คนเหล่านี ้โดยดึงเอาทักษะความสามารถที่คนในเครื อข่า ยมีมาร่วมเสริ มศักยภาพ
ให้ Change Agent เหล่านี ้ จะช่วยให้ ทวีคณ
ู ประโยชน์ให้ สงั คมในวงกว้ างได้
เมื่อ 6 ปี ที่แล้ ว จึงได้ เริ่ มเข้ าไปสนับสนุนเสริ มศักยภาพให้ ผ้ ทู ี่อยากเริ่ มต้ นทากิจการเพื่อสังคม โดยได้
ทาร่วมกับ British Council ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และภาคีอื่นๆ โดยผู้ที่
เข้ าร่วมโครงการดังกล่าวหลังจากจบโครงการบางคนได้ ทากิจการเพื่อสังคมต่ออย่างจริ งจัง จนในปี นี ้ หนึง่ ในผู้
ที่เคยเข้ าร่วมโครงการดังกล่าว ทากิจการเพื่อสังคมจนได้ รับรางวัล กิจการเพื่อสังคมแห่งปี อันดับ 1 ในประเทศ
ไทย
ต่อมาเมื่อเครื อข่ายได้ ขยายใหญ่ขึ ้นเป็ นพันคน ซึง่ มีคนที่ทางานจากหลากหลายสาขาอาชีพ ได้ เริ่ มทา
อีกโครงการที่เข้ าไปสนับสนุนเยาวชน และการศึกษา โดยดึงคนที่มีความเชี่ ยวชาญในการให้ คาปรึ กษาด้ าน
ธุรกิจจาก Consulting Firmต่างๆ มาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิ การ จัดการอบรมเสริ มศักยภาพให้ นกั เรี ยน และ
บุคลากรในโรงเรี ยนต่างๆกว่า 200 แห่งทั่วประเทศในการคิดโครงการให้ กิจการสามัญ ในโรงเรี ยนต่างๆ เพื่อ
สร้ างรายได้ ให้ กบั โรงเรี ยน รวมทังเป็
้ นการสร้ างทักษะทางอาชีพให้ กบั เด็กนักเรี ยนที่เรี ยนจบ มัธยม 6 แล้ วไม่ได้
ไปศึกษาต่อ โดยเป็ นการให้ ปรึกษา แง่คิด และมุมมองในการทาธุรกิจ และการเงิน
นอกจากนี ้ทางเครื อข่ายอยากที่จะส่งเสริ มให้ ภาคสังคมในเมืองไทยเติบโตและมีศกั ยภาพมากยิ่งขึ ้น
และพบว่าองค์กรภาคสังคมส่วนใหญ่ นนขาดทรั
ั้
พยากรด้ านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นทังทางด้
้
านงบประมาณ และ

บุคลากรที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านต่างๆ จึงได้ สร้ างโครงการที่จะช่วยส่งเสริ มทังสองด้
้
านนี ้ โดยในส่วนที่เป็ นเรื่ อง
เงินทุนนัน้ ทางเครื อข่ายได้ รวมตัวกลุม่ ที่พอมีกาลังด้ านเงินทุนมาร่ วมกันทาเรื่ อง การลงทุนเพื่อสังคม (Social
Investment) และในส่วนของด้ านบุคลากร และความเชี่ยวชาญด้ านต่างๆนัน้ ได้ จดั ตังเป็
้ นโครงการชื่อว่า Brain
Exchange จัดทาทุกปี
โดยในการทาโครงการ Brain Exchange ในปี แรก ได้ เข้ าไปสนับสนุน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง โดยได้ เชื่อม
กับนักศึกษาระดับปริ ญญาโท จากมหาวิทยาลัยชื่อดังจากอเมริ กา อาทิ Harvard University และ Columbia
University เป็ นต้ น มาทางานในมูลนิธิ และเสริ มศักยภาพของบุคลากรภายใน โดยจัดทีมให้ มีคนจากมูลนิธิ
เป็ น Supervisor และมีบุคลากรจากมูลนิธิประกบกับอาสาสมัครเหล่านี ้ เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ซึ่งกัน
และกัน เพราะแม้ วา่ อาสาสมัครจะมีทกั ษะความเชี่ยวชาญในบางด้ าน แต่จะไม่ร้ ูบริ บทการทางานในไทย และ
ในพื ้นที่ชุมชน เช่นเดียวกับบุคลากรจากมูลนิธิที่มีความเชี่ยวชาญ แต่สามารถเรี ยนรู้ จากอาสาสมัครในทักษะ
เฉพาะได้ นอกจากนี ้ในแต่ละครัง้ ที่ได้ ขออาสาสมัครจากต่างประเทศเหล่านี ้มา ทางเครื อ ข่ายก็จ ะรับสมัคร
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในไทยไปร่วมกับเรี ยนรู้จากอาสาสมัครในการทางานในองค์กรภาคสังคมต่างๆด้ วย
เพื่อเป็ นสร้ างอนาคตให้ กบั เยาวชนไทยเพิ่มเติมต่อไป
จะเห็นได้ ว่าการทางานอาสาสมัครแบบ Professional Volunteer นัน้ สามารถท าได้ ในหลากหลาย
รูปแบบ เพียงเราใช้ ทกั ษะความสามารถที่เรามี ไม่ว่าจะเป็ นในวิชาชีพเราหรื อไม่ใช่ หรื อแม้ วา่ เราจะทางานใน
สายงานไหน เราก็สามารถสร้ างประโยชน์ให้ สงั คมได้ อย่างทวีคณ
ู ได้ เช่นกัน
ข้ อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เข้ าร่ วมประชุม
ในการถอดบทเรี ยนนัน้ แต่ละท่านได้ มีการบอกเล่าถึงปั ญ หาที่พบเจอรวมไปถึงวิธีการแก้ ไขปั ญ หา
เทคนิ ค การจับ คู่ร ะหว่า งงานกับ อาสาสมัค ร ที่ เหมาะสม มี ก ารเสนอแนะว่าการจับ คู่อ าสาสมั ค รวิ ช าชี พ
(Professional Volunteer) นอกจากแค่มีทักษะที่ต รงกับ ความต้ อ งการของปั ญ หาแล้ ว เราควรพิ จ ารณาว่า
อาสาสมัครต้ องสามารถใช้ ทักษะของตนในการสร้ างเสริ มศักยภาพ หรื อ ขยายผลขององค์ กรที่มี ต่อ สังคม
มากกว่าการเข้ าไปช่วยเหลือเป็ นครัง้ คราว ซึ่งน่าจะส่งผลให้ อ งค์กรที่เราเข้ าไปช่วยเหลือสามารถเติบโต และ
อาจเป็ น Change Agents ที่เป็ นส่วนสาคัญในการขับเคลือ่ นสังคม

ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาการทางาน
นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่เกิดขึ ้นข้ างต้ นแล้ ว ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใน
ประเด็นที่เป็ นประโยชน์ ต่อองค์ กรภาคสังคม เช่น หากองค์ กรภาคสังคมต้ องการอาสาสมัครที่ใช้ ทกั ษะทาง
อาชีพมาช่วยงานนัน้ ควรเริ่ มต้ นในการปรับตัวอย่างไรจึงจะทาให้ การทางานกับอาสาที่มาช่วยเหลือนันเกิ
้ ด
ประสิทธิผลสูงสุดซึง่ วิทยากรได้ นาเสนอประเด็นที่น่าสนใจ เช่น การสร้ างความยืดหยุ่นขององค์กร การทางาน
ร่วมกับอาสาอย่างใกล้ ชิด การเรี ยนรู้ซงึ่ กันและกันกับอาสาสมัคร เป็ นต้ น
รูปภาพบรรยากาศของการประชุม

